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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ 
Анотація. В даній статті висвітлено актуальність дослідження та 

вивчення діагностики обдарованих дітей, подано приклади системної роботи з 
такими дітьми та виявлення потенційних можливостей розвитку учнів.  

Ключові слова: Обдарованість, діагностика, дитина.  
Abstract. This article highlights the relevance of research and study of the 

diagnosis of gifted children, gives examples of systematic work with such children and 
identifying potential opportunities for student development. 

Keywords: Giftedness, diagnosis, child. 
                                                        
Проблема обдарованості дітей в усі часи викликала великий інтерес у 

суспільстві. Зацікавленість урядовців, фахівців, батьків зрозуміла — йдеться не 
лише про долі окремих особистостей, а й про майбутнє країни, всього світу. 
Адже саме талановиті, обдаровані, здатні до творчості люди створюють нові 
теорії та нові технології, пропонують нові шляхи розвитку, рятують нас у 
кризових ситуаціях.  

Робота з обдарованими дітьми, що передбачає розвиток здібностей 
особистості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного становлення, 
є одним із пріоритетних завдань на етапі розбудови сучасної освітньої системи. 
Ще один із перших філософів в історії людства Конфуцій пропонував відбирати 
й інтенсивно розвивати обдарованих дітей. Проблеми її діагностики і розвитку 
хвилюють педагогів впродовж багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже 
високий, що легко може бути пояснено суспільними потребами. Це насамперед 
пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє 
виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей – одне з 
головних завдань удосконалення системи освіти. [1] 

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. На думку 
більшості педагогів, діагностика дитячої обдарованості – суто 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.  

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь 
України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть 

mailto:Anrosdaria7777@gmail.com
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завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу 
нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді . 

Виявлення обдарованих дітей – тривалий процес, пов’язаний з аналізом 
розвитку конкретної дитини. Ефективна ідентифікація обдарованості за допомогою 
якої-небудь одноразової процедури тестування неможлива. Тому замість 
одномоментного відбору обдарованих дітей необхідно спрямувати зусилля на 
поступовий, поетапний пошук обдарованих дітей під час їх навчання та виховання 
за спеціальними програмами або під час індивідуалізованої освіти.[2]  

Система роботи з обдарованими дітьми 

Виявлення обдарованих дітей Конкурсний відбір, діагностика. Створення банку даних 
із урахуванням типів обдарованості 

Створення належних умов для 
розкриття потенційних 
можливостей дітей 

Через навчальні плани, залучення сім’ї, роботу 
психолога, факультативи, індивідуальні консультації, 
конкурси, олімпіади, фестивалі, інтелектуальні ігри 

Максимальне розкриття 
обдарованості та як найповніша 
реалізація можливостей 

Предметні декади, традиційні свята, Спільна робота з 
ВНЗ, МАНом 

Формування колективу вчителів, 
які готові працювати з 
обдарованими дітьми 

Участь учителів у роботі творчих груп, семінарів, 
тренінгів, круглих столів 

Науково-дослідницька робота 
вчителів 

Написання дидактичних посібників, підручників 

Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей 
розвитку учня. З цією метою необхідно проводити: попередню діагностику 
сформованості інтелектуальних умінь; спостереження за роботою учнів під час 
уроків, позакласних заходів; аналіз результатів виконання самостійних, творчих 
робіт; аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, різноманітних конкурсах, 
змаганнях. У разі виникнення сумнівів стосовно обдарованості тієї чи іншої 
дитини вчителі-практики, порадившись із психологом можуть скористатись уже 
відомими варіантами проведення діагностики. Найпоширенішим із них є 
текстологічний підхід – оцінка інтелектуального розвитку (тести Д. Векслера, 
Дж. Равена) та креативності (тести Торенса, Дж. Плфорда), а також методики 
виявлення домінантної мотивації. Рекомендації педагогам у роботі з 
обдарованими дітьми:  
• Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня, не слід виділяти 

обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття 
з іншими дітьми.  

• Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. 
Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати 
неприязнь до неї. 
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• Учитель не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне 
випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі 
друзів, однокласників.  

• Учителеві слід пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано 
сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.[3] 

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб 
творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого 
мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. 
Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних 
особливостей людини, соціального оточення, сім’ї та школи. 

Таким чином, аби діагностувати дитячу обдарованість потрібно 
застосовувати якомога більше різних методів та прийомів під час навчання, 
постійно вдаючись до спостереження за змінами в їх успішності та поведінці.  
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управління навчанням, компетентність, світогляд. 

The material of the publication outlines the ways and consequences of managerial 
influences on the process of formation of competence and worldview qualities of the 
individual. It is determined that the formation of the highest levels of competencies and 
worldview (skills, abilities, beliefs, readiness to act, habit, author’s pedagogical credo) 
is a consequence of overcoming the crisis in education; An indicator of an individual’s 
readiness to achieve the outlined goals is his ability to think creatively, make 
hypotheses, plan, design, and so on. 

Keywords: learning objectives, educational forecast, objective control, learning 
management, competence, worldview. 

 
Підвищення престижу майбутнього фахівця природничо-наукового 

профілю, безумовно, сприятиме підготовці компетентної молоді, здатної 
долучатися до реалізації важливих державних програм, пов’язаних зі 
створенням, наприклад, високоточної цивільної та військової техніки, 
впровадженням нанотехнологій, розробкою і втіленням елементів космічних 
програм тощо. Фундаментальна природничо-наукова обізнаність є одним з 
основних чинників розвитку особистості та потребує адекватного оновлення, 
відповідно до сучасних запитів суспільства.  

Формування природничо-наукової компетентності та світогляду індивіда в 
умовах сучасного інформаційно-навчального середовища та STEM-
інтеграційних інновацій природничо-наукової освіти має відбуватися на основі  
реалізації принципів наступності, неперервності та наскрізної підготовки, 
починаючи з молодшої та старшої школи і завершуючи навчанням у закладах 
вищої та післядипломної освіти. За цих умов важливо забезпечити створення 
надійної системи цілей. Використання впорядкованої ієрархічної класифікації 
цілей навчання – важлива процедура, насамперед для педагога-практика як 
розробника і реалізатора ефективних технологій досягнення цілей.  

Викладач (учитель), простежуючи перетворення навчального матеріалу в 
особистісні набутки індивіда, як правило, використовує такі цілі i відповідні їм 
функції навчального матеріалу: стосовно студента – навчальну, дидактичну, 
виховну, розвивальну; стосовно дослідника – методичну i наукову. Показником 
постійного вдосконалення навчального процесу, на нашу думку, необхідно 
вважати неухильну вимогу надавати дидактичним цілям виховного характеру, а 
дидактичну i виховну мету орієнтувати на перспективу розвитку, адже 
результативним є тільки те навчання, яке передує розвитку індивіда 
(співвіднесеність процесу і результату).  

Розгорнутість процесів відображення світу в часі виявляться в людській 
свідомості через такі його характеристики, як пристрасність, усвідомленість та 
стереотипність, які складають цілісну систему для будь-якого людського пізнання, 
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оскільки інтерпретують його через призму осмислення минулого (стереотипність), 
теперішнього (усвідомленість) та майбутнього (пристрасність). 

Механізм упровадження освітніх пріоритетів у реальних умовах навчання – 
наслідок керованої інтеграції (поєднання) раціонально-логічного та 
емоціонально-ціннісного стилів діяльності особистості. Успіх будь-якої 
діяльності, зокрема і навчально-пізнавальної, визначається вмотивованістю 
цього процесу. За умови чіткої ціле визначеності формуються здатності до 
передбачення (упередження) кінцевого результату навчання, здійснення 
пошукової та креативної діяльності, виробляється готовність суб’єкта до 
рефлексії. Орієнтуючись на кінцевий результат навчання, можна окреслити 
основні його цілі: навчальну, дидактичну, розвивальну та виховну.  

Дієве управління результативністю компетентнісного і світоглядного 
становлення особистості можливе тільки в умовах об’єктивного контролю як 
проміжних, так і кінцевих (прогнозованих) результатів навчання (у 
співвідношенні із градацією параметрів навчального матеріалу і відповідних їм 
критеріїв (рівнів, еталонів, цінностей тощо). 
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АВТОНОМНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС НА БАЗІ ARDUINO NANO 33 BLE SENSE 

Анотація. Важливою складовою сучасної шкільної освіти та STEM освіти є 
лабораторні, та навчальні дослідницькі роботи. Застосування цифрових 
вимірювальних комплексів разом з відповідним програмним забезпеченням 
дозволяє значно економити час на вимірювання величин і математичну обробку 
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результатів під час їх виконання. Своєрідним цифровим вимірювальним 
комплексом може стати сучасний смартфон після встановлення на нього 
мобільного додатку Arduino Science Journal або Phyphox (Physical Phone 
Experiments). Ці додатки дозволяють зчитувати, записувати та аналізувати 
дані з датчиків, наявних на конкретній моделі смартфона, та з зовнішніх 
датчиків, які входять до складу цифрового вимірювального комплексу, 
побудованого із застосуванням Arduino. Новітньою компактною платформою 
сімейства Arduino є Arduino Nano 33 BLE Sense, що містить вбудовану групу 
сенсорів. 

Компактність та мале споживання струму з одного боку, та можливості 
мобільних додатків Arduino Science Journal та Phyphox – з іншого, дозволяють 
створити на даній платформі автономний портативний цифровий 
вимірювальний комплекс з бездротовою передачею даних, що створює 
додаткові можливості та зручності для проведення лабораторних та 
навчальних дослідницьких робіт. 

Можливості запропонованого вимірювального комплексу продемонстровано 
на прикладі виконання навчальної дослідницької роботи «Дослідження зміни 
відносної вологості повітря залежно від температури за різних умов». 
Показано, що портативність автономного вимірювального комплексу дозволяє 
розмістити його безпосередньо на поверхні або в середині того чи іншого 
об’єкта дослідження. Бездротова передача даних з сенсорів позбавляє від 
необхідності в таких заходах як організація додаткових отворів під дроти з 
подальшою їх герметизацією та надає можливість розмістити вимірювальний 
комплекс за межами приміщення, або в сусідньому приміщенні. Крім того 
бездротова передача даних разом з малим споживанням струму дозволяють 
використовувати автономний цифровий вимірювальний комплекс під час 
навчальних досліджень, пов’язаних з тривалим моніторингом.  

Для розглянутої навчальної дослідницької роботи запропоновано подальший 
розвиток, що полягає у визначенні точки роси за різних умов із застосуванням 
автономного вимірювального комплексу. 

Ключові слова: Цифровий вимірювальний комплекс, бездротова передача 
даних, смартфон, Arduino, відносна вологість повітря, ізобарний процес, 
ізохорний процес. 

Annotation. Laboratory and educational research works are an important 
component of modern school education and STEM education. The use of digital 
measuring systems together with the appropriate software saves a lot of time on 
measuring quantities and mathematical processing of results during their execution. A 
modern smartphone can become a kind of digital measuring system after installing the 
Arduino Science Journal or Phyphox (Physical Phone Experiments) mobile 
application on it. These applications allow you to read, write and analyze data from 
sensors available on a particular smartphone model, and from external sensors that 
are part of a digital measuring system built using Arduino. The newest compact 
platform of the Arduino family is the Arduino Nano 33 BLE Sense, which contains a 
built-in group of sensors. 
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Compactness and low power consumption on the one hand, and the capabilities of 
mobile applications Arduino Science Journal and Phyphox – on the other hand, allow 
you to create an autonomous portable digital measuring system with wireless data 
transmission, which creates additional opportunities and facilities for laboratory and 
educational research. 

The possibilities of the proposed measuring complex are demonstrated on the 
example of educational research work "Study of changes in relative humidity 
depending on temperature under different conditions." It is shown that the portability 
of an autonomous measuring complex allows it to be placed directly on the surface or 
in the middle of an object of study. Wireless transmission of data from sensors 
eliminates the need for measures such as the organization of additional holes for wires 
with their subsequent sealing and allows you to place the measuring system outside the 
room or in an adjacent room. In addition, wireless data transmission together with low 
power consumption allow the use of a stand-alone digital measuring system during 
training studies related to long-term monitoring. 

Further development is proposed for the considered educational research work, 
which consists in determining the dew point under different conditions with the use of 
an autonomous measuring complex. 

Keywords: Digital measuring system, wireless data transmission, smartphone, 
Arduino, relative humidity, isobaric process, isochoric process. 

 
Постановка проблеми. Важливою складовою сучасної шкільної освіти та 

STEM освіти є лабораторні, а також навчальні дослідницькі роботи.  
Під час виконання лабораторних та навчальних дослідницьких робіт учні 

стикаються з необхідністю вимірювати певні фізичні величини, заносити їх 
значення до протоколу випробувань та будувати відповідні графіки. Зазвичай 
процес ручної обробки результатів експерименту займає набагато більше часу, 
ніж сам експеримент. Крім того, деякі процеси, які підлягають дослідженню 
протікають досить швидко, а вимірювані фізичні величини швидко змінюються 
в часі, що робить неможливою їх фіксацію за допомогою звичайних аналогових 
або цифрових вимірювальних приладів. У зв’язку з цим, останнім часом під час 
проведення лабораторних робіт набуває поширення використання комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчання, зокрема віртуальних та цифрових 
вимірювальних лабораторій та програмного забезпечення, яке використовується 
для обробки результатів вимірювань. Застосування цифрових вимірювальних 
комплексів (ЦВК) дозволяє значно економити час на виконання лабораторних і 
дослідницьких робіт. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі [1] показана доцільність 
об’єднання лабораторних дослідів з цифровими інструментами для подальшої 
обробки, зберігання і обміну результатами досліджень між учнями. Так звичайне 
фотографування проміжних і кінцевих результатів лабораторного досліду дало 
змогу учням обмінятися своїми результатами і більш глибоко вивчити процеси, 
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що мали місце під час досліду. Більш глибоке вивчення процесів стало 
можливим за рахунок збереження результатів, у тому числі проміжних, у 
цифровому вигляді і появи можливості попрацювати з цими результатами 
додатково вже після проведення експерименту. В роботі [2] приведені 
результати педагогічного експерименту, в якому дві групи учнів виконували 
одну і ту саму лабораторну роботу різними методами. Лабораторна робота 
полягала у вивченні закону Бойля-Маріотта. Перша група учнів виконувала 
лабораторну роботу за допомогою віртуальних засобів зокрема комп’ютерного 
моделювання, друга – за допомогою ЦВК з використанням реальних фізичних 
об’єктів. В обох випадках збір даних і обробка результатів дослідів відбувалися 
за допомогою комп’ютера. Результати експерименту показали, що обидві групи 
показали однаково гарні результати і досягли значних успіхів у засвоєнні 
навчального матеріалу. Але застосування ЦВК з маніпуляціями над реальними 
фізичними об’єктами збільшили зацікавлення і мотивацію учнів щодо вивчення 
досліджуваних явищ. Так, один з учнів, опитаних після проведення 
експерименту, наголосив, що під час проведення лабораторної роботи з 
використанням ЦВК з маніпуляціями над реальними фізичними об’єктами, він 
мав змогу тактильно відчути тиск повітря певної відомої величини, і саме цей 
момент зумовив різке зростання його зацікавленості у вивченні теми, до якої 
відносилася проведена лабораторна робота. 

Можливості, які дають ЦВК в навчальному процесі розкрито зокрема в 
роботах [3] та [4]. ЦВК зазвичай складаються з первинних перетворювачів, 
аналого-цифрового перетворювача (АЦП) та персонального комп’ютеру [4]. 
Первинними перетворювачами є датчики фізичних величин – сили, тиску, 
напруги, сили струму, тощо. АЦП у складі цифрової вимірювальної лабораторії 
може бути як окремим, так і об’єднаним з ПК [4]. 

Своєрідним ЦВК може стати сучасний смартфон після встановлення на 
нього мобільного додатку Arduino Science Journal [5] або Phyphox (Physical Phone 
Experiments) [6]. Ці додатки дозволяють зчитувати, записувати та аналізувати 
дані з датчиків, наявних на конкретній моделі смартфона. Зокрема це датчик 
освітленості, акселерометр, мікрофон, тощо. Прикладом навчальної 
дослідницької роботи, в якій смартфон з встановленим додатком Phyphox 
використовується в якості ЦВК є робота «Дослідження коливань учнівської 
лінійки за допомогою смартфона» [7]. 

Мобільні додатки Arduino Science Journal та Phyphox дозволяють зчитувати, 
зберігати й аналізувати дані не лише з датчиків вбудованих до смартфону, а і з 
зовнішніх датчиків, які входять до складу ЦВК побудованого із застосуванням 
Arduino [5, 6, 8]. При цьому передача даних відбувається за допомогою Bluetooth, 
тобто бездротовим способом. 
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Новітньою компактною платформою сімейства Arduino є Arduino Nano 33 
BLE Sense [9] (рисунок 1).  

Порт
micro-USB

Індикатори

Кнопка 
скидання

Датчик 
температури і 

вологості 
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U-blox NINA-B306

Цифровий 
мікрофон 

MP34DT05

Барометр 
LPS22HB

Датчик жестів, 
освітленості, кольору і 

наближення  APDS-9960

Стабілізатор 
напруги 3,3 В

 

Рисунок 1 – Платформа Arduino Nano 33 BLE Sense 
 

Дана платформа, що містить вбудовану групу сенсорів, призначена для 
побудови пристроїв з Bluetooth інтерфейсом, що працюють на невеликій 
відстані. Платформа побудована на базі модуля U-blox  NINA B306. 

Бездротовий модуль U-blox NINA-B306 включає в себе 32-бітний 
мікроконтролер Nordic nRF52840 на архітектурі ARM Cortex-M4 з тактовою 
частотою 64 МГц, 1 МБ флеш-пам’яті і 256 КБ оперативної пам’яті. Модуль 
NINA-B306 також забезпечує зв’язок Bluetooth v5.0 в діапазоні 2,4 ГГц і 
підтримує енергозберігаючий протокол. 

На борту плати Arduino Nano 33 BLE є наступні вбудовані сенсори: 
IMU-сенсор на 9 ступенів свободи включає в себе акселерометр, компас і 

магнітометр. Збірка виконана на чіпі LSM9DS1 за технологією System-in-Package 
(система в корпусі); 

Метеосенсор HTS221, що визначає температуру і відносну вологість 
повітря в навколишньому просторі і видає їх значення в 16-бітному форматі; 

барометр LPS22HB, призначений для вимірювання тиску повітря; 
сенсор APDS-9960 використовує чотири фотодіода з ІЧ-випромінювачами 

для вимірювання відстані і розпізнавання базових жестів: помаху руки вліво або 
вправо, вгору-вниз і вперед-назад. Також він вміє розпізнавати кольори за 
інтенсивністю каналів RGB і загальний рівень освітленості; 

цифровий мікрофон MP34DT05, призначений для визначення рівня шуму, 
вимірювання частоти звуку, розпізнавання голосових команд або запису звуку.  
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Плата Arduino Nano 33 BLE Sense має 30 контактів (рисунок 2), частина з 
яких можуть виконувати різні функції. 

 
Рисунок 2 – Контакти плати Arduino Nano 33 BLE Sense 

Призначення контактів наступні: 
VIN – контакт для підключення зовнішнього джерела напруги від 5 до 18 

вольт; 
+5V – контакт для зворотної сумісності з проектами Arduino Nano,  до якого 

за необхідності підводиться напруга 5 В від зовнішнього джерела живлення 
через перемичку;  

3V3 – вихід стабілізатора напруги на 3,3 вольта з максимальним струмом 
1,2 А, який забезпечує живлення модуля U-blox NINA-B306 та інших 
допоміжних елементів плати; 

GND – загальна шина; 
D0…D21 – цифрові входи/виходи. Логічний рівень одиниці – 3,3 В, нуля – 

0 В. Максимальний струм виходу – 15 мА; 
А0…А7 – аналогові входи; 
I²C – контакти для спілкування з периферією за інтерфейсом I²C; 
SPI – контакти для спілкування з периферією за інтерфейсом SPI; 
UART/Serial – контакти для комунікації плати з іншими платами 

розширення та сенсорами за послідовним інтерфейсом. 
Платформа Arduino Nano 33 BLE Sense має досить компактні розміри (45×18 

мм) і може живитися від портативної батареї з напругою від 5 до 18 В. Ці 
обставини з одного боку, та можливості мобільних додатків Arduino Science 
Journal та Phyphox – з іншого, дозволяють створити на даній платформі 
автономний портативний ЦВК з бездротовою передачею даних. 

Автономний ЦВК з бездротовою передачею даних дозволяє розмістити його 
в середині або на поверхні того чи іншого об’єкта дослідження, за межами 
приміщення, або в іншому приміщенні. 
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Метою даної статті є показати на конкретному прикладі можливості, які 
дає використання автономного цифрового вимірювального комплексу з 
бездротовою передачею даних. 

Основні результати досліджень. Прикладом навчальної дослідницької 
роботи із застосуванням автономного ЦВК з бездротовою передачею даних є 
робота «Дослідження зміни відносної вологості повітря залежно від температури 
за різних умов». 

Дана робота спрямована на експериментальне дослідження зміни відносної 
вологості повітря залежно від температури в ізохорному та ізобарному процесах. 
Її завдання полягає у створенні автономного ЦВК на Arduino Nano 33 BLE Sense 
та експериментальному визначенні зміни відносної вологості повітря у %/℃ при 
ізохорній та ізобарній зміні температури. 

Вологість повітря характеризується вмістом у ньому водяної пари. Існують 
два способи кількісної оцінки вологості повітря [10]: 

Абсолютна вологість – це маса водяної пари, що утримується у одиниці 
об’єму повітря. 

Відносна вологість – це відношення фактичного значення абсолютної 
вологості до її максимального значення при заданій температурі. При  відносній 
вологості 100 % в повітрі може відбутися конденсація водяної пари з утворенням 
туману, та випаданням води. Температура, при якій це відбувається, називається 
точкою роси. 

Відносна вологість повітря може бути визначена за формулою: 
 
𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝑝𝑝(𝐻𝐻2𝑂𝑂)

𝑝𝑝∗(𝐻𝐻2𝑂𝑂)
∙ 100%,                                                   (1) 

 
де p(H2O) – парціальний тиск водяної пари у повітрі, 
p*(H2O) – рівноважний тиск насиченої пари. 
 
При ізобарному (при постійному тиску) збільшенні температури, при 

незмінному значенні абсолютної вологості повітря, його відносна вологість 
зменшується, що пов’язано зі зростанням тиску насиченої водяної пари. 

Для вимірювань відносної вологості повітря і температури зручно 
скористатися цифровим вимірювальним комплексом (ЦВК) на Arduino Nano 33 
BLE Sense з автономним живленням та бездротовою передачею даних. 
Створення ЦВК на даній платформі детально описано у методиках, розміщених 
на ресурсі [11]. Приклад автономного ЦВК для виконання даної роботи 
представлено на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Приклад автономного цифрового вимірювального комплексу на 

Arduino Nano 33 BLE Sense 
Схема підключення автономного живлення до плати Arduino Nano 33 BLE 

Sense представлена на рисунку 4. 
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Рисунок 4 – Схема підключення автономного живлення до плати  

Arduino Nano 33 BLE Sense 
Напруга батареї живлення може знаходитися в межах 5…18 В. 
Приклад використання автономного ЦВК для дослідження зміни відносної 

вологості повітря в ізобарному та ізохорному процесах зображено на рисунку 5. 

а) б)  
Рисунок 5 – Приклад використання автономного ЦВК для досліджень 

ізобарного (а) та ізохорного (б) процесів 
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Досліджуваною проблемою є з’ясувати, як змінюється відносна вологість 
повітря при ізохорному (при постійному об’ємі) збільшенні температури і 
порівняти її з відповідною зміною при ізобарному збільшенні температури. Для 
створення гіпотези учням перед виконанням роботи пропонується скористатися 
підручником [10]. 

Для виконання дослідницької роботи необхідне наступне обладнання та 
матеріали: плата Arduino Nano 33 BLE Sense, макетна плата, перемички, 
вимикач, гальванічні елементи живлення, тримачі елементів живлення, кабель 
USB – micro-USB, смартфон з ОС Android, ПК, скляна банка з герметичною 
кришкою, поліетиленовий пакет, гумове кільце. 

Експериментальна процедура виконання роботи складається з двох 
експериментів і полягає в наступному. У відповідності до методики створюється 
автономний ЦВК на Arduino Nano 33 BLE Sense. Після вмикання живлення ЦВК 
поміщується у скляну банку. Банка накривається поліетиленовим пакетом, який 
фіксується гумовим кільцем (рис. 5а). 

У мобільному додатку Arduino Science Journal здійснюється підключення до 
датчиків температури та відносної вологості повітря та запускається запис даних. 
Після запуску запису починається нагрівання банки, наприклад шляхом її 
часткового занурення в більшу ємність з окропом, або за допомогою фену. При 
досягненні температури повітря в банці за даними вимірювань до 45…50 ℃, 
нагрівання припиняється, а ще через декілька хвилин зупиняється запис 
експерименту. Експеримент зберігається у мобільному додатку Arduino Science 
Journal. Даний експеримент є вимірюванням зміни відносної вологості повітря і 
температури при ізобарному нагріванні повітря. 

Другий експеримент полягає у вимірюванні зміни відносної вологості 
повітря і температури при ізохорному нагріванні повітря. Він є ідентичним до 
першого і відрізняється від нього лише тим, що банка закривається герметичною 
пружною кришкою (рис. 5б).  

Аналіз отриманих даних полягає у обчисленні і порівнянні для обох 
експериментів співвідношення, яке характеризує зміну відносної вологості 
повітря залежно від температури: 

 
∆𝑅𝑅𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

= 𝑅𝑅𝐻𝐻1−𝑅𝑅𝐻𝐻2
𝑡𝑡2−𝑡𝑡1

.                                                     (2) 

 
Початкові та кінцеві значення температури (t1 та t2) та відносної вологості 

повітря (RH1 та RH2) зчитуються з графіків збережених експериментів у додатку 
Arduino Science Journal (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Приклад роботи з графіками у  

додатку Arduino Science Journal 
Одним з напрямів подальшого розвитку даної дослідницької роботи може 

бути визначення точки роси за різних умов із застосуванням автономного ЦВК. 
Висновки. Використання автономного цифрового вимірювального 

комплексу на базі Arduino Nano 33 BLE Sense з бездротовою передачею даних 
створює додаткові можливості та зручності для проведення лабораторних та 
навчальних дослідницьких робіт. Портативність автономного ЦВК дозволяє 
розмістити його безпосередньо на поверхні або в середині того чи іншого об’єкта 
дослідження. Бездротова передача даних з сенсорів позбавляє від необхідності в 
таких заходах як організація додаткових отворів під дроти з подальшою їх 
герметизацією та надає можливість розмістити ЦВК за межами приміщення, або 
в сусідньому приміщенні. Крім того бездротова передача даних разом з малим 
споживанням струму дозволяють використовувати автономний ЦВК під час 
навчальних досліджень, пов’язаних з моніторингом, наприклад погодних умов, 
освітленості, зміни кольору об’єкта, тощо. Під час створення та налаштування 
ЦВК для виконання тієї чи іншої навчальної роботи учні набувають додаткових 
навичок з програмування пристроїв на основі мікроконтролерів.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В ПЕДАГОГІЧНИЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ 

Обдарована особистість – це основа для технологічного розвитку 
суспільства, джерело духовного і матеріального надбання людства. Існує 
багато теорій розвитку обдарованої особистості за кордоном та в Україні. 
Напрацьований також великий практичний досвід в навчальних закладах різного 
рівня. Особливо виділяється своєю оригінальністю та багатофакторним 
підходом досвід країн Австралійського Союзу. Варіативний підхід до розвитку 
дитини пропонується в Фінляндії. В Україні існує велика кількість навчальних 
закладів, які акцентують свою роботу саме на розвитку обдарованої 
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особистості. На основі результатів проведених досліджень українських 
науковців та висновків з напрацювань автора визначено стратегічні напрямки 
розвитку обдарованості дитини. 

Ключові слова: обдарована особистість; розвиток. 
A gifted personality is the basis for the technological development of society, the 

source of spiritual and material heritage of mankind. There are many theories of 
gifted personality development abroad and in Ukraine. Extensive practical 
experience has also been gained in educational institutions of various levels. The 
experience of the countries of the Australian Union is especially distinguished by 
its originality and multifactorial approach. A varied approach to child development 
is proposed in Finland. In Ukraine, there are a large number of educational 
institutions that focus on the development of gifted personality. Based on the results 
of research conducted by Ukrainian scientists and the conclusions of the author’s 
work, strategic directions for the development of the child’s talents have been 
identified. 

Key words: gifted personality; development. 
 
Обдарована особистість в розвиненому суспільстві є найціннішим скарбом. 

Крім того, що вона являє собою потужний важіль технологічного розвитку 
суспільства, це – джерело духовного і матеріального надбання людства. І 
ключовим моментом для навчальних закладів освіти є своєчасне виявлення 
креативних здібностей у дітей та створення умов оптимального розвитку їхнього 
обдарування.  

Закордонний досвід роботи з обдарованими дітьми, зокрема в Європі та 
США, наразі досить поширений. Зарубіжні дослідники Г. Айзенк, А. Маслоу, 
Дж. Гілфорд, Ф. Гальтон, Е. Торренс, Л. Термен, Р. Стернберг та інші розробили 
теорій та концепцій обдарованості та креативності. Одна з них –  концепція 
Дж. Гілфорда описує модель структури інтелекту та виділяє дві його складові: 
конвергенція та дивергенція. Три основних фактора креативного мислення за 
Дж. Гілфордом складають: оригінальність, чутливість та інтеграція ( як здатність 
одночасно враховувати та об’єднувати кілька протилежних умов, принципів). 
Критеріями креативності є оригінальність, здатність продукувати віддалені 
асоціації та ідеї; семантична гнучкість як здатність виділяти нові функції об’єкту 
та варіанти його нестандартного застосування; здатність продукувати ідеї в 
нерегламентованій ситуації [1].  

Існує цікава та плідна практика такої роботи в інших країнах, зокрема, 
Австралійського Союзу, яка вивчена та поширена значно менше. Аналізуючи 
доробок австралійських вчених, можна акцентувати на тому, що ними було 
розроблено основні концепції та моделі навчання та розвитку обдарованих дітей 
(А. Баркан, Дж. Стенлі, С. Бейлі, А. Танненбаум, Р. Суботнік, Р. Беттерхем та 
ін.) Австралійські вчені Ф. Берджесс, М. Гросс, У. Сміт, Е. Чен, дослідники 
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Й. Ларсcон, М. Талан-Рунель, К. Тірі, А. Адамс створювали теоретичну базу та 
практичні наробки для експериментування особливих умов для обдарованих 
дітей. Австралія пройшла довгий шлях до спеціальних програм розвитку 
обдарованих дітей від селективних класів в 30-ті роки XX ст. до участі в першій 
Всесвітній конференції в Лондоні, присвяченої обдарованим дітям (1975).  

Моделі освіти обдарованих і талановитих дітей, які склалися на територіях 
і в штатах Австралійського Союзу висвітила дослідниця С. Кириченко, яка 
акцентувала, що вони становлять інтерес завдяки своїй практичній 
орієнтованості, прагненням побудувати цілісну загальнонаціональну систему 
підтримки таких дітей з національних меншин, віддалених і сільських 
місцевостей та з несприятливого соціального середовища. Дослідниця 
акцентувала на тому, що організацій для підтримки обдарованості в Австралії 
протягом кількох десятків років створено досить багато: Асоціація для створення 
спеціальних програм розвитку обдарованості дітей; Австралійська асоціація з 
освіти обдарованих і талановитих дітей ((1985); меморандум «Австраліське 
майбутнє» (90-ті роки); диференційована модель обдарованості й таланту 
(DMGT) канадського професора Ф. Ганьє; інформаційний центр досліджень в 
галузі в галузі освіти обдарованих (GERRIC) Університету Нового Південного 
Уельсу; загальнодержавні програми підтримки обдарованих дітей та молоді: 
«Пошук талантів в початкових школах Австралії» (Australian Primary Talent 
Search (APTS)) для учнів 4-6 класу; «Пошук талантів в середніх школах 
Австралії» (Australian Secondary School Educational Talent Search (ASSETS)) для 
учнів 7-9 класу; «Творчий підхід в науці і технології»; Національні наукові 
марафони: «Рішення проблем майбутнього»; «Наука в дії з Сіменс»; «Наукові 
дослідження»; «Таланти»; «SMART»; «Молоді лідери нового покоління» 
(YLOC); «Ignite»; «Western Ship»; «Робокап» («Robocup»); «Гнучкі уми» (Minds 
in motion); «Глоу» (Glow); «Молоді лідери нового покоління» (YLOC). 

Можна виділити такі різновиди форм навчання обдарованих дітей в різних 
видах навчальних закладів: кластерні групи (5-6 обдарованих і талановитих 
дітей, які навчаються в гетерогенному класі зі спеціально підготовленим 
вчителем); класи зі гнучким навчальним планом;  спецкласи для обдарованих 
дітей (1-7 класи); «перспективні» («opportunity classes») класи, які охоплюють 
два останніх роки початкового навчання (5-6 класи); індивідуальні або групові 
заняття; добір темпу навчання; прискорення навчання; індивідуальний план 
навчання та розвитку; диференційовані курси; індивідуальні консультації. 
Вимогами до навчання та розвитку обдарованих дітей зазначаються: 
прихильність вчителя та його професійність; контракт між учителем і учнем; 
можливість самостійного навчання дитини; групування обдарованих дітей для 
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роботи над дослідницьким проектом; додаткові завдання; створення вчителем 
конкурентного начального середовища; достроковий перехід дитини до 
наступного класу; запрошення лекторів та проведення екскурсії для 
ознайомлення з новими розробками та ідеями, що виходять за рамки шкільної 
програми; надання освітніх матеріалів в мережі Інтернет; диференційований 
підхід до навчання обдарованих дітей [2]. 

Найбільш популярною концепцією, що визнається Департаментом освіти 
Австралійського Союзу та школами окремих штатів і територій є 
диференційована модель обдарованості й таланту (DMGT) канадського 
професора Ф. Ганьє, що пропонує чітку відмінність між двома самими 
основними поняттями в галузі навчання обдарованих дітей – обдарованістю та 
талантом. Аналіз напрямів та засобів роботи з обдарованими дітьми в державних 
школах та в сфері додаткової освіти Австралії показав, що відсутність 
централізованого органу роботи з такими дітьми призвела до виникнення 
різноманітних форм навчання юних талантів, таких як індивідуалізація навчання, 
диференціація навчальних програм; можливість групування обдарованих дітей; 
прискорення (якнайшвидший вступ до початкової школи, перехід в наступний 
клас екстерном, прискорене вивчення предмета, вступ до університету в 
ранньому віці); прискорення та збагачення (більш швидкий темп вивчення 
навчального матеріалу при збільшенні обсягу навчального матеріалу) тощо. 
Більшість шкіл в Австралії розробили свої власні вступні тести та освітні 
програми для талановитих дітей. Селективні школи теж вносять великий внесок 
у розвиток талантів своїх вихованців (за дослідженням С. Кириченко). 

Цікавим напрацюванням з питання розвитку обдарованості дитини є 
практика фінських навчальних закладів. Педагогіка Фінляндії базується на 
індивідуалізованому підході, вільному розвитку дитини. Основними принципами 
фінської педагогіки є: позитивний підхід; розвиток інтересів дитини; 
особистісний ріст; пріоритет процесу навчання перед кінцевим результатом; 
акцент на музичному, фізичному виховані, творчому розвитку дитини 
(початкова школа); дослідження оточуючого світу і себе як частини нього; кожен 
предмет має стати цікавим; автономність шкіл. Головними принципами розвитку 
особистості в фінських школах виведені такі: у дитини має бути дитинство; 
мода на ранній розвиток не вважається доцільною; завдання початкової школи – 
знайомитися із собою; початкова школа – 1-7 класи; існує 0 клас (адаптивний) на 
базі школи. Ключові компетентності: вміння мислити й навчатися, бути 
незалежним; турбота про себе й навички повсякденного життя; культурні 
компетенції, взаємодія й самовираження (творча і наукова діяльність); 
мультиграмотність (уміння кодувати і декодувати інформацію в різних 
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джерелах); інформаційно-комунікаційні технології (інформатики в школах 
Фінляндії немає); вплив, участь побудова майбутнього; навички трудового життя 
та підприємницька діяльність. Школа Фінляндії ґрунтується на так званій 
позитивній концепції. Позитивна педагогіка спирається на такі підходи: дитина 
завжди в центрі; якщо є проблема, потрібно змінити ситуацію; концепція 
благополуччя PERMA; учень – активний учасник процесу; щасливі діти 
навчаються найкраще; «ні» булінгу і конфліктам, теплі стосунки; мотивація; 
розставлення пріоритетів; необхідність ситуації успіху. Емоційними складовими 
розвитку особистості в школах є: активність; відсутність стресових факторів; 
швидка емоційна допомога; профілактика негативних моментів; позитивний 
емоційний фон; внутрішній ріст і мотивація. Принципи спілкування і взаємодії 
включають в себе: навички поваги до всіх учасників соціуму (особливо 
початкова школа); різноманітні форми спілкування (школа як великий колектив, 
де всі взаємодіють і спілкуються); колективні форми заохочення. Форми і 
методи оцінювання в фінських школах також в основі мають позитивний підхід: 
альтернативні форми оцінювання; вербальне оцінювання; оцінка себе; 
проективні методи оцінювання; оцінювання колективом; бальна оцінка 
(відносна); порівняння з собою (попереднім результатом); негатив через позитив 
(якщо оцінка негативна, вчитель інформує, що потрібо зробити для покращення). 
Цікавим різновидом форм навчання є так зване феномен-орієнтовне навчання. 
Його критеріями визначено: зв’язок із реальним життям, неподільність та 
осмисленість. Така форма це – універсальний підхід, де важливий процес, а не 
результат, конструктивне збагачення, особистісні знахідки. Замість дроблення 
реальності береться одне явище і вивчається з точки зору усіх дисциплін на усіх 
рівнях. Це власне, є варіантом інтегрованого навчання. Реалізація проєктного 
підходу в фінських школах включає такі форми, методи та способи взаємодії: 
створення безпекового середовища; встановлення цілей і завдань;  
спостереження; вибір феномена; розподіл ролей і методів; активізація знань; 
створення інформаційного поля в мікрогрупах; мозковий штурм; формування 
учнями критеріїв оцінювання; виконання проекту і оцінювання його. 
Дистанційне навчання у фінських школах базується на націоналізації освітніх 
платформ та сервісів; цифровізації освіти (система освіти має бути цифровою 
платформою); акцент на інтеграції дисципліни та використанні навичок; 
всебічна підтримка учня. [3]. 

Проблемам обдарованості приділяли увагу ряд науковців: Б. Ананьєв, 
Л. Занков, М. Звєрєва, Г. Костюк, В. Кучерявець, О. Леонтьєв, О. Матюшкін, 
О. Моляко, В. Паламарчук, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, О. Савченко, 
І. Семенов та інші [4]. З середини XX сторіччя до нинішнього часу велику роль 
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відіграє концепція взаємозв’язку навчання і розвитку дитини. 
Проф. В. Паламарчук доводить, що навчання в зоні найближчого розвитку 
дитини є необхідним фактором розвитку мислення та творчого розвитку. 
Створена авторкою технологія розвитку інтелектуальних умінь та навичок учнів 
базується на законах та закономірностях розвитку мислення, засвоєння основних 
світоглядних теорій, методологічних знань, які включають в себе знання 
провідних методів та прийомів пізнавальної та практичної діяльності. Система 
основних прийомів мисленнєвої діяльності за  В. Паламарчук містить у собі такі 
компоненти: виділення головного, порівняння, узагальнення та систематизація, 
конкретизація, виділення та пояснення понять, доведення та спростування, 
моделювання, системний підхід. Така система мисленнєвих прийомів вимагає 
чітких етапів її формування: кумуляції, діагностики, мотивації, осмислення 
сутності та правила користування прийомом, застосування, перенесення. Таким 
чином, створюється чітка технологія формування мисленнєвих 
(інтелектуальних) умінь та навичок (компетентностей), яка стає необхідною на 
етапі створення нової української школи [5]. 

На основі результатів проведених досліджень українських науковців та 
висновків з напрацювань автора, можна визначити стратегічні напрямки 
розвитку обдарованості: 

‒ взаємодія науки та освіти, шкільного та позашкільного навчання, 
наступність та взаємодія між усіма ланками; 

‒ постійний моніторинг сучасних світових досліджень в сфері проблеми 
обдарованості;  

‒ створення індивідуальних освітніх траєкторій учнів;  
‒ проведення науково-дослідної роботи учнів;  
‒ розробка необхідної бази відповідних навчальних програм, методичних 

посібників та підручників,; 
‒ розширення дистанційного навчання;  
‒ вдосконалення електронних платформ та інших ресурсів, бібліотек;  
‒ проведення учнівських конференцій; 
‒ залучення обдарованих дітей до участі в міжнародних проектах, 

програмах, форумах; 
‒ створення платформ, випуск посібників для батьків з питань діагностики 

та виховання обдарованих дітей;  
‒ розробка централізованих програм пошуку обдарованих дітей [6-7]. 

Окрім традиційних педагогічних технологій та загальновідомих 
інноваційних технологій, доцільно постійно знаходити та експериментувати їхні 
інші різновиди, які ґрунтуються на індивідуалізації, диференціації, гуманізації та 
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гуманітаризації навчання [8]. Продуктивне використання можливостей 
обдарованих дітей включає прискорення темпів їхнього навчання,  розширення 
меж спілкування, участь у міжнародних проектах, конкурсах тощо. Отже, 
сучасний світ посилює інтеграцію програм розвитку обдарованості в різних 
країнах та дає можливості обдарованим дітям розвивати свої таланти. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ОБДАРОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Анотація. В статті проаналізовані тенденції розвитку інтелектуальної 
обдарованості школярів. З’ясовано, що в навчанні інтелектуально обдарованих 
учнів провідними та основними є методи творчого характеру. Найбільш 
ефективними є такі технології: технологія проблемного навчання, методика 
навчання у малих групах, технологія проектного навчання, спецкурси.  

Ключові слова: інтелектуальна обдарованість, технологія диференціації 
навчання, нестандартні форми уроків, технологія проблемного навчання, 
методика навчання у малих групах, технологія проектного навчання, спецкурси.  

Abstract. The article analyzes the trends in the development of intellectual talent 
of students. It has been found that creative methods are leading and basic in the 
teaching of intellectually gifted students. The most effective are the following 
technologies: technology of problem-based learning, methods of learning in small 
groups, technology of project-based learning, special courses. 

Key words: intellectual talent, technology of differentiation of training, non - 
standard forms of lessons, technology of problem - based learning, methods of teaching 
in small groups, technology of project - based learning, special courses. 

 
У сучасних умовах розвитку нашого суспільства проблема вивчення та 

розвитку інтелектуальної обдарованості стала одним із пріоритетних наукових 
напрямів. Важливість вивчення цієї проблеми пояснюється тим, що 
інтелектуальний потенціал та творчі здібності людей є основою соціально-
економічного прогресу будь-якого суспільства, підвищують ефективність 
суспільних реформ, виступають в якості вирішальних факторів економічного 
розвитку.  

Неуважне ставлення до розвитку інтелектуальної обдарованості юного 
покоління обертається для держави значними моральними, матеріальними та 
політичними втратами. 

На думку О. Антонової, важливою особливістю сучасного розуміння 
обдарованості є те, що вона розглядається не як статична, а як динамічна 
характеристика, реально існує лише у розвитку, в динаміці [1, с. 64]. 

Дослідниця робить висновок, що таке розуміння призвело до створення 
нових теоретичних моделей обдарованості, в яких поряд з факторами, які 
характеризують потенціал особистості, включено і фактори середовища 
(Дж. Рензуллі), «мультифакторна модель обдарованості» Ф. Монкса). 

Інтелектуально обдаровані особистості виділяються яскравими, 
очевидними, іноді видатними досягненнями в тому чи іншому виді діяльності 
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(актуальна обдарованість) або мають внутрішні, потенційні передумови і 
психологічні можливості для таких досягнень (потенційна обдарованість) [2, 
с. 11.]. 

На думку В. Юркевича, інтелектуальна обдарованість − це не стільки 
здатність навчатися, скільки вміння думати, аналізувати, зіставляти факти, тобто 
виконувати складну інтелектуальну роботу [4, с. 9]. 

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. 

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.  

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.  

Звичайно, неформальний підхід до розробки індивідуальної траєкторії 
навчання учня – це досить трудомісткий процес і вимагає від педагога 
додаткових витрат часу. Після виявлення здібностей дітей такою важливою 
проблемою є організація процесу інтенсивного навчання.  

Ефективною педагогічною технологією у викладанні предметів є технологія 
диференціації навчання, в основі якої лежить особистісно-орієнтований підхід. 
Важливим аспектом реалізації цієї стратегії є здійснення індивідуального та 
диференційованого підходу до учнів у педагогічному процесі, оскільки саме цей 
метод сприяє створенню оптимального навчального середовища та умов для 
розвитку особистості.  

Для вибору ефективних методів роботи з обдарованими дітьми 
враховуються основні фактори та механізми, що визначають розвиток 
обдарованості, а також особливості розвитку пізнавальної сфери та 
психосоціального розвитку, використання елементів диференційованого 
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навчання, спрямованих на творчий пошук, високу пізнавальну активність, 
самостійну діяльність, а також навчальну мотивацію обдарованих учнів.  

Основною формою організації навчального процесу у школі є урок. Дуже 
актуальне застосування на уроках сучасних технологій: ігрових, навчально-
дослідницьких, комунікативних, проблемно-пошукових та здоров’язберігаючих.  

Форми, методи та прийоми в межах кожного уроку повинні відрізнятися 
значною різноманітністю та спрямованістю на диференціацію та індивідуалізацію.  

Для підвищення результативності доцільно використовувати такі форми та 
методи роботи: групову роботу, самостійну діяльність учня, дослідницьку та 
проектну роботу, дискусії, творчі завдання, семінари та практикуми.  

Підвищує ефективність та «щільність» уроку використання різних сучасних 
засобів інформації: медіатеки, навчальні інтернет-сайти, комп’ютерні ігри та 
програми, електронні енциклопедії.  

Вчителям для роботи з обдарованими дітьми дуже зручно створювати так 
звані методичні скарбнички. Дані «методичні скарбнички» можуть містити 
систематизовані дидактичні матеріали такі як: тести, картки для 
диференційованої роботи, олімпіадні завдання, завдання підвищеної складності, 
розробки інтелектуальних марафонів, ігор та інше. Така база ретельно 
розроблених або підібраних матеріалів здатна частково полегшити підготовку 
вчителя до уроку, значно підвищивши його ефективність.  

Проведення нестандартних форм уроків також підвищує інтерес та мотивацію 
дітей до вивчення предметів: урок-КВК, урок-інтелектуальне шоу, урок-подорож, 
урок-гра. З метою обміну досвідом можна зробити ці уроки відкритими.  

Форми та методи роботи з учнями у позаурочний час мають величезні 
можливості виявлення та розвитку обдарованості дітей. Це факультативи, 
гуртки, участь в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, позакласна 
дослідницька та проектна робота учнів.  

Величезне значення у розвитку здібностей та обдарованості набуває 
включення учнів у проектну та 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.  

Важливою умовою роботи з інтелектуально обдарованими дітьми, на думку 
С. Шевчук, є дотримання вчителем принципів педагогічної творчості, реалізація 
яких сприяє творчому розвитку особистості та її самореалізації.  

Створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу 
обдарованих учнів – основний обов’язок адміністрації позашкільного 
навчального закладу, який реалізується через низку заходів: побудову системи 
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пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованої дитини; 
забезпечення організації педагогічного процесу для максимального розвитку 
здібностей учнів; розробку програм роботи закладу освіти з обдарованими 
учнями тощо [3, с. 76]. 

Щодо навчання обдарованих учнів, безумовно, провідними та основними є 
методи творчого характеру – проблемні, пошукові, евристичні, дослідницькі, 
проектні – на основі форм індивідуальної та групової роботи. 

Найбільш ефективними є технології, що реалізують ідею індивідуалізації 
навчання та дають простір для творчого самовираження та самореалізації учнів. 
Це, насамперед, технологія проектного навчання та методика навчання у «малих 
групах». 

1. Технологія проблемного навчання. Ця технологія розглядається як базова, 
оскільки дослідницька діяльність учня може бути найбільш ефективно 
реалізована у процесі виконання завдань проблемного характеру. Як показує 
досвід, вирішення проблем проблемного змісту забезпечує високий рівень 
пізнавальної активності школярів. 

Реалізуючи технологію проблемного навчання, вчитель найчастіше 
використовує проблемні питання у формі пізнавального (проблемного) питання.  

Алгоритм вирішення проблемного завдання включає чотири етапи: 
1) усвідомлення проблеми, виявлення протиріччя, закладеного у питанні, 

визначення розриву в ланцюжку причинно-наслідкових зв’язків; 
2) формування гіпотези та пошук шляхів доказу припущення;  
3) доказ гіпотези, в ході якої учні переформулюють питання чи завдання; 
4) загальний висновок, в якому досліджувані причинно-наслідкові зв’язки 

поглиблюються та виявляються нові боки пізнавального об’єкта або явища. 
Таким чином, сукупність цілеспрямовано сконструйованих завдань, що 

створюють проблемні ситуації, покликані забезпечити головну функцію 
проблемного навчання – розвиток вміння мислити на рівні взаємозв’язків та 
взаємозалежностей. Це дозволяє школярам набути певний досвід творчої 
діяльності, необхідний у процесі учнівських досліджень. 

2. Методика навчання у малих групах. Ця методика найбільш ефективно 
застосовується на семінарських заняттях або у творчих об’єднання закладів 
додаткової освіти дітей. Суть навчання у «малих групах» у тому, що клас 
розбивається на 3–4 підгрупи. Доцільно, щоб у кожну з них увійшли 5-7 осіб, 
оскільки в такій кількості навчальна взаємодія найбільш ефективна. 

Кожна мікрогрупа готує відповідь на одне із обговорюваних на семінарі 
питань, що може обирати як за власним бажанням, так і за жеребом. Під час 
обговорення питань учасники кожної групи виступають, опонують, рецензують 
та роблять доповнення. За правильну відповідь школярі отримують 
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індивідуальні оцінки, а «малі групи» – певну кількість балів. Ігрова ситуація 
дозволяє створити на семінарі необхідний емоційний настрій та спонукати 
школярів до більш напруженої та різноманітної роботи. 

3. Технологія проектного навчання. В основі системи проектного навчання 
лежить творче засвоєння школярами знань у процесі самостійної пошукової 
діяльності, тобто проектування.  

Продукт проектування – це навчальний проект, в якості якого можуть 
виступати текст виступу, реферат, доповідь тощо. 

Важливо, що проектне навчання за своєю сутністю є особистісним, 
орієнтованим, а значить, дозволяє школярам вчитися на власному досвіді та 
досвіді інших. Це стимулює пізнавальні інтереси учнів, дає їм можливість 
отримати задоволення від результатів своєї праці, усвідомити ситуацію успіху у 
навчанні 

4. Спецкурси. Спецкурси як одна з форм організації освітнього процесу є 
системою навчальних занять, зміст яких дозволяє учням виконати свої дослідні 
проекти, поглиблено вивчити окремі розділи шкільної програми або отримати 
знання у галузях знань, які їх цікавлять. 

Своєрідність спецкурсу у тому, що основу його змісту складають теми, які 
не розглядаються на уроках, але доступні та цікаві для школярів; вимагає 
активної роботи з додатковою літературою, самостійного осмислення проблем, 
уміння працювати з усним викладом вчителя як джерелом інформації. 

Найбільш актуальні спецкурси у старших класах, де навчальний матеріал 
може бути згрупований великими блоками. До того ж, зазвичай старшокласники 
вже мають досвід самостійної творчої діяльності. 

Отже, інтелектуальна обдарованість – це стан індивідуальних 
психологічних ресурсів (насамперед розумових), що забезпечує можливість 
творчої інтелектуальної діяльності учнів. Істотним елементом будь-якого 
освітнього процесу є рефлексія. Учні повинні пізнати себе, оцінити свої 
здібності, можливості, інтереси та стиль пізнання для того, щоб «знайти себе», 
визначити подальші пріоритети та перспективи. Необхідно й надалі розвивати та 
вдосконалювати методику роботи з обдарованими дітьми, створювати для них 
комфортне та творче середовище, що розкриває потенціал та унікальні 
можливості, сприяти їх залученню до дослідницької діяльності, оскільки 
обдаровані діти – це інтелектуальний потенціал та майбутнє будь-якої країни. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Антонова О. Є. Обдарованість : досвід історичного та порівняльного аналізу : 

[монографія] / О. Є. Антонова. – Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с. 
2. Лодзіньська Е. Особливості роботи вчителя з математично обдарованими 

учнями 4-8 класів (на матеріалі польської школи): автореф. дис. на здобуття 



34 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання 
математики» / Ельжбета Лодзінська. – Київ, 2001. – 19 с. 

3. Шевчук С. І. Теоретичні засади розвитку, проблемні аспекти самореалізації та 
професійного становлення інтелектуально обдарованих вихованців 
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму / С. І. 
Шевчук, О. І. Єловець // Наук. вісн. Нац. еколого-натуралістичного центру. 
Сер. Пед. науки. – 2017. – Вип. 4, № 2. – С. 73–89. 

4. Юркевич В. С. Про окремі типи обдарованості / В. С. Юркевич // Завуч. – 2003. 
− № 17−18. – С. 9–10. 

 
 

Білокопита І. І., 
практичний психолог Вікнянського ЗДО Вікнянської ОТГ 

Чернівецького р-ну, Чернівецької області 
irka4040@gmail.com 

ДІАГНОСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 
Анотація. В даній статі розміщено матеріали, що містять інформацію 

щодо дитячої обдарованості, її важливе теоретичне і практичне значення, 
проаналізовано основні сучасні підходи до визначення понять «обдарованість», 
«обдаровані діти», представлено міркування стосовно утруднень або проблем, 
які пов’язані з діагностикою та розвитком обдарованості. Встановлено, що 
складність, багатогранність феномена дитячої обдарованості роблять 
результати діагностики обдарованості конкретної дитини дуже умовними, що 
необхідно враховувати у практичній роботі. 

Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, діагностика 
обдарованості, розвиток дитячої обдарованості. 

This statistic publishes materials that contain information on children’s giftedness, 
its important theoretical and practical significance, analyzes the main modern 
approaches to the definition of "giftedness", "gifted children", presents considerations 
for the study or problems related to diagnosis and development of talent. It is 
established that the complexity and versatility of the phenomenon of child giftedness 
make the results of the diagnosis of giftedness of a particular child very conditional, 
which is necessary in practical work. 

Key words: giftedness, gifted child, diagnosis of giftedness, development of 
children’s giftedness. 

 
Дошкільний вік – період розкриття та становлення здібностей особистості, 

бурхливих інтеграційних процесів психіки. Обдарованість у дошкільному віці 
можна розглядати як потенціал подальшого психічного розвитку зростаючої 
особистості. 
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Обдарована дитина – це гармонійне поєднання відносин: комунікативних, 
інтелектуальних, інформаційних, емоційно – особистісних. Ігнорування будь-
якої сфери відносин дитини впливає на гармонійність її розвитку. 

Раннє виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей є одним із 
пріоритетних завдань удосконалення системи освіти в Україні. 

У сучасній науковій літературі з’являється все більше публікацій, які так чи 
інакше розкривають проблему виявлення та розвитку обдарованості. 

Проблема виявлення обдарованих дітей має надзвичайно важливе 
теоретичне і практичне значення. Теоретичне значення пов’язане з тим, що вибір 
методики роботи з обдарованою дитиною обов’язково передбачає вирішення 
питання про критерії обдарованості. В залежності від цього здійснюється і 
розробка конкретних програм для роботи з обдарованими дітьми. Американські 
дослідники А. Шведел та Р. Стоуенбернер вважають, що кожна програма має 
орієнтуватися на свою власну систему виявлення обдарованих дітей. 

Практичне значення цієї проблеми теж зрозуміле. Вчителі, вихователі, 
психологи, які працюють з дітьми у садочках та школах, мають бути озброєні 
засобами виявлення здібностей дітей, оцінки рівня їх розвитку. Адже саме вони 
здійснюють так звану первинну діагностику, мета якої – виділити дітей, які 
потребують особливої уваги, включення у спеціальні розвивальні програми тощо. 

Сьогодні «обдарованість» розглядається: 
1) як психофізична властивість особистості, визначається показниками 

функціонування окремих структур центральної нервової системи (Е.А. Голубєва, 
А.Н.Лебедєв, В.Д. Небиліцин, В.М. Русалов, Б.М.Теплов та ін.). 

2) як психогенетична якість, яке забезпечує вплив генетичних властивостей 
організму на здібності, а також взаємодію генетичних та середовищних (А. Басе, 
С. Ф. Ломов, Т. М. Марютіна, Г. Ньюмен, К.Пірсон, Р.Пломін, І.В. Равіч-Щербо, 
В. М. Русалов, Ч. Спірмен та ін.). Обдарованість у цьому випадку розглядається 
в руслі природничо-наукового підходу щодо біологічного дозрівання та 
психічного розвитку особистості. 

3) як високий рівень розвитку інтелекту чи розумових здібностей, які 
кількісно вимірюються за допомогою тестів інтелекту (Г. Айзенк, Р. Амтхауер, 
А. Біне, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Р. Кеттел, Р. Мейлі, Дж. Равен, Т. Сімон, 
Л. Термен, У. А. Штерн та ін.). 

Важливо враховувати, що виявлення обдарованих дітей – не одноразовий 
захід, а довготривалий процес, у якому повинні взяти участь всі дорослі, які 
навчають та виховують дитину. 

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 

https://goaravetisyan.ru/uk/radiaciya-strahi-realnye-i-lozhnye-solnechnaya-radiaciya-ili-ioniziruyushchee/
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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 терпимі до критики взагалі і себе зокрема. 

Практика свідчить, що багато обдарованих дітей без відповідної підтримки, 
без стимулювання їх розвитку не можуть досягнути того високого рівня, на який 
вони потенційно здатні. Потрібні спеціальна допомога та підтримка педагогів і 
психологів у розвитку обдарованої особистості. В той же час розвивальне 
навчання містить значні можливості для формування уяви дошкільників у 
зв’язку з тим , що відбувається збагачення образної сфери, вдосконалення 
уявлень про різновиди властивостей предметів, розвиток розумових операцій, 
розширення словникового запасу.  

Психологічна діагностика дитячої обдарованості була і є однією з 
найскладніших проблем у психології. Вивчення обдарованості починається з 
пошуку обдарованих дітей. Критеріями прояву інтелектуальної обдарованості 
вважають: 

• гостроту мислення; 
• спостережливість; 
• виражену різнобічну допитливість; 
• вміння висловлювати свою думку; 
• знання того, про що однолітки навіть і не здогадуються; 
• виняткові здібності до основоположних понять; 
• легке запам’ятовування і збереження інформації. 
Методиками оцінювання інтелектуальної сфери дітей дошкільного віку 

можуть бути: 
• прямі спостереження; 
• неформальні спостереження; 
• індивідуальні бесіди, анкетування; 
• тести з використанням опитувань; 
• стандартні тести інтелекту; 
• соціометричні тести; 
• записи життєвих випадків; 
• журнали фіксації поведінки, висловлювань; 
• записи конкретних прикладів; 
• записи діяльності. 
Якщо мета дослідження буде полягати у вивченні інтелектуальної сфери дітей 

старшого дошкільного віку і визначенні не лише специфічних проявів 
інтелектуальної обдарованості, а й характерних особливостей індивідуальності 
обдарованих дошкільнят, то спираючись на поняття обдарованості як комплексного 
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утворення, «якісно-своєрідного співвідношення здібностей», при вивченні дітей 
можна використати комплексний підхід. Він, зокрема, орієнтований на з’ясування 
проявів: 

• особистісних рис дошкільнят; 
• інтелектуальної сфери; 
• психологічних чинників, що впливають на прояви обдарованості; 
• вивчення впливу соціуму (сімейного і суспільного виховання). 
Обдарованість дітей необхідно відстежувати в динаміці (протягом 2—3 

років у порівняльній характеристиці). На основі результатів — складати історію 
розвитку дитини, індивідуально-психологічну карту. 

Принцип комплексного, динамічного підходу у дослідженні обдарованих 
дітей передбачає вивчення їхньої особистості з різних позицій упродовж певного 
часу. Для дослідження слід використовувати різні методи: 

• спостереження; 
• бесіду; 
• анкетування; 
• тестування; 
• біографічний метод. 
Однак багаторазове використання різних методик для вивчення одних і тих 

самих дітей може викликати у дошкільнят перевтому, небажання брати участь у 
дослідженні. Тому на початковій стадії слід робити акцент на методі 
спостереження за дітьми, вивченні продуктів діяльності, зборі інформації про 
дитину від батьків і вихователів. 

Серед неекспериментальних методів дослідження особливо важливий 
метод аналізу продуктів діяльності (надто — зображальної). Він дає змогу 
говорити про уміння дитини самовиразитися через малюнок, про її ставлення і 
знання про довколишню дійсність, про її інтереси, ставлення до роботи. 

Також можна використати неформальні джерела інформації про дітей:  
1. Життєві випадки. Коли ми концентруємо увагу на конкретній дитині, ми 

краще помічаємо те, що відбувається протягом дня в групі дитячого садка. 
Життєві випадки не вважаються формальними спостереженнями, оскільки наша 
пам’ять — завжди вибіркова і певною мірою викривляє події. Але при написанні 
характеристик нотатки допомагають скласти повну картину спостереження.  

2. Формальні звіти інших спеціалістів, які працюють з дітьми. Інформація 
від них дає змогу оцінити зміни, які відбувалися з дитиною рік у рік, залежно від 
середовища і дорослих, з якими дитина взаємодіяла. 

Вся робота з обдарованими дітьми ведеться у тісному контакті психолога з 
педагогами та батьками обдарованої дитини. У цій співпраці можна виділити такі 
напрямки:  
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1. Контроль за нервово-фізичним навантаженням дитини, створюваним 
діяльністю і вимогами вихователів і батьків. Обдаровані діти часто зовні досить 
стійкі до перевантажень, і дорослим важко перебороти спокусу вкласти в дитину 
якнайбільше інформації. Тим часом перевантаження для неї так само небезпечні, 
як і для будь-якої іншої дитини.  

2. Консультативна і просвітницька робота з дорослими має численні 
завдання:  

• Дуже важливо стежити за тим, щоб дорослі не «експлуатували» здібності 
дитини на шкоду іншим її інтересам. Тому психологові необхідно обстоювати 
інтереси дитини як особистості.  

• Варто орієнтувати дорослих на цілісний розвиток дитини, зокрема тих 
сторін її психіки, в яких вона не виявляє себе аж так яскраво.  

• Консультативна допомога психолога повинна бути спрямована на вироблення 
педагогами і батьками стилю ефективного спілкування з обдарованою дитиною, 
адекватної оцінки її вчинків, розуміння її поведінкових проявів. 

3. Методична допомога педагогам у роботі з обдарованими дітьми. За 
допомогою діагностики і спостережень за дитиною психолог може з’ясувати 
найсильніші сторони пізнавальної діяльності дитини, її інтереси і таким чином 
допомогти вихователеві орієнтуватися у доборі матеріалу.  

4. Психотерапевтична робота, спрямована на вирішення особистісних 
проблем педагога. Підвищення його професійної впевненості, прийняття 
педагогом факту обдарованості дитини як творчої професійної задачі, 
розв’язання якої — гідна сфера самореалізації. 

Отже, обдарованість – це складне психічне явище, система особливостей 
індивідуума, потребує комплексного підходу до діагностики, в тому числі 
розробки спеціальних авторських діагностичних програм практичних 
психологів, які б включали різноманітні та взаємодоповнюючі процедури та 
методики. Особливе місце в діагностиці обдарованості та результатів роботи 
щодо її розвитку повинні займати різні техніки спостереження. Неупередженого 
ставлення до своїх особистісних якостей потребує кожна обдарована дитина. 
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КОЖНА ДИТИНА ПРИХОДИТЬ У СВІТ ОБДАРОВАНОЮ 
У статті розкрито психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей, 

виявлено основні принципи роботи закладів освіти з обдарованими учнями, 
з’ясовано педагогічні умови розвитку обдарованості молодших школярів у 
навчальному процесі . 
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Учитись важко, а учить ще важче, 
Але не мусиш зупинятись ти, 
Як дітям віддаси усе найкраще, 
То й сам сягнеш нової висоти. 
                            М. Сингаївський. 

Розбудова державності в Україні обумовила нові тенденції в розвитку 
освіти. Постала нагальна проблема у творчих, діяльних, обдарованих ,творчо і 
духовно розвинених громадянах. Суспільство усвідомило, наскільки важливо 
виявити обдарованих дітей у ранній період їхнього життя, забезпечити їм 
можливості для повноцінного розвитку. Досвід і практика суспільного життя 
свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального 
потенціалу нації – запорука найбільших успіхів в будь – якій сфері діяльності 
держави. Саме тому в системі освіти XXI  століття великого значення набуває 
робота з обдарованими дітьми. 

Хто ж вони такі – обдаровані? 
У психологічній та педагогічній літературі немає єдиної думки щодо 

обдарованості. Існують різні інтерпретації цього поняття: 
‒ Обдарованість – це якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує 
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успішне виконання діяльності. 
‒ Обдарованість – значиме порівняно з віковими нормами випередження в 

розумовому розвитку або виняткова розвиненість спеціальних здібностей 
( музичних, художніх та ін.) . 

‒ Обдарованість – сукупність високого рівня природних задатків і нахилів 
як передумова розвитку здібностей до певних видів діяльності. 

Учені стверджують, що кожна дитина приходить у світ обдарованою. І за 
створення певних умов це можна виявити в дитячому віці. Кожна дитина по – 
своєму неповторна. Вона приходить у цей світ , щоб творити своє життя, щоб 
знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої 
праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - 
стільки й здібностей, які залежать від психофізіологічних особливостей 
людини, соціального оточення, сім’ї та школи. 

Обдаровані діти потребують особливого ставлення до себе. « Немає 
необдарованих дітей – є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже 
будь – яка здібність потребує розвитку.».( І. Мороз). Найважливішою умовою 
діяльності педагога стає його здатність приймати учнів такими, якими вони є, з 
усіма їх перевагами і недоліками. Учитель має сприяти їхньому вільному 
розвитку, а також своєчасно усувати можливі перепони. Іноді посилена увага 
до талановитого учня у той час, коли йому необхідне невтручання, може 
нашкодити. Не можна насаджувати обдарованому вихованцю знання і 
принципи, які суперечать оригінальній думці, нав’язувати учневі свої інтереси 
чи захоплення, змушувати його постійно займатися улюбленою справою. 
Примус і немотивований вплив з боку вчителя можуть затримати прояви 
обдарованості школяра. 

Завданням освітян є розвиток здібностей дітей у різних видах діяльності, у 
соціальній взаємодії. Основними цілями є: 

‒ розвиток загальних здібностей, які можуть переноситися на різні види 
діяльності; 

‒ утвердження дитини в думці, що будь – які здібності розвиваються, варто 
лише докласти зусиль; 

‒ підготовка дитини до свідомого вибору галузі, в якій вона хоче 
розвиватися; 

‒ навчання способів соціальної взаємодії в умовах конкуренції та визнання 
в процесі розвитку здібностей. 

Обдарованість – це високий рівень розвитку здібностей людини, що дає їй 
можливість досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють 
загальну і спеціальну обдарованість. 
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Загальна розумова обдарованість, виявляється в оволодінні всіма видами 
діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. 
Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, у яких вона 
найбільше розвивається. 

Розрізняють також інші види обдарованості: 
‒ Соціальна (лідерська) 
‒ Художня (музична, образотворча, сценічна) 
‒ Психомоторна (спортивні здібності) 
‒ Інтелектуальна – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти. Хоча 

серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з одного – 
двох предметів і не встигають з інших. 

‒ Академічна – надзвичайна здатність до навчання взагалі. Такі діти стають 
згодом чудовими спеціалістами. 

‒ Творча – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення. Але такі 
діти часто не досягають поставленої мети і почуваються невдахами. З 
дитинства вони всіх дратують. Важливо побачити таку дитину і 
допомогти їй. 

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її 
краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська .Обдаровані 
діти часто надміру емоційні, запальні, легко збуджуються через дрібниці, але 
це не вередування, а вияв багатства їх натури. 

Перейдемо до психологічного аналізу  особистості обдарованої дитини. 
Такі діти дуже активні, прагнуть працювати більше за інших і самостійно (з 
літературою, довідковим матеріалом, у бібліотеці). Вони наполегливо йдуть по 
поставлених ними перед собою цілей, усе хочуть знати більш детально і 
потребують додаткової інформації. Вміють критично оцінювати дійсність, що 
їх оточує, і прагнуть проникнути у сутність явищ; ставлять безліч питань і 
зацікавлені у ствердній відповіді на них. Урок є особливо цікавим для них тоді, 
коли використовується проблемний метод. Порівняно зі своїми однолітками 
обдаровані учні краще вміють розкривати відношення між проявами і сутністю, 
краще володіють логічними операціями, систематизують, класифікують. 
Більшість із них ставлять перед собою завдання, виконання яких потребує 
багато часу, а також мають розвинене почуття справедливості. 

Отже, обдарованим дітям властиві: 
‒ цікавість до розумової діяльності; 
‒ компетентність, не властива вікові; 
‒ схильність до пошуку причин явищ, які вони спостерігають; 
‒ прагнення відкривати і досліджувати нове; 
‒ різнобічні інтереси та потреби в різнобічній інформації; 
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‒ грунтовні знання; 
‒ добра пам’ять; 
‒ багата фантазія, уява, винахідливість; 
‒ схильність до ігор, які вимагають концентрації уваги, та тих, які мають 

складні правила; 
‒ уміння самостійно грати і працювати; 
‒ добре володіння мовою; 
‒ великий словниковий запас, не властивий вікові; 
‒ старанність у навчанні, захопленнях; 
‒ готовність взяти участь у додаткових заходах, які підвищують цікавість 

до навчання ( конкурси, олімпіади); 
‒ читання книжок; 
‒ глибока зацікавленість до наукової літератури; 
‒ колекціонування, проведення експериментів у домашніх умовах; 
‒ почуття гумору; 
‒ підвищене почуття відповідальності, ретельне виконання доручень; 
‒ велика працездатність та прагнення працювати якнайбільше. 

Одним із важливих напрямків діяльності вчителя в школі є його робота з 
учнями, які мають особливі здібності. Вони характеризуються порівняно 
високим розвитком мислення, добрим запам’ятовуванням навчального 
матеріалу, гарними навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою 
працездатністю. Їм притаманні неординарність, свобода висловлювання думки, 
багатство уяви, взаємодія різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння 
піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи. Це 
створює сприятливі морально – психологічні умови для організації активної 
навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим, щоб 
навчальне навантаження сприяло розвитку навчальних можливостей учнів, а не 
стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість. 

Виявлення обдарованих і талановитих дітей – тривалий процес. 
Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний 
процес цікавий, різнобічний, результативний. Як же розвивати творчі здібності 
молодших школярів? 

К. Ушинський стверджував, що «учень – це не посудина, яку треба 
наповнити, а факел, який треба запалити». 

Тому доцільно використовувати такі форми роботи з обдарованими 
учнями: 

‒ Підхоплювати думки учнів, оцінювати їх одразу, підкреслюючи їх 
оригінальність, важливість, стимулюючи цікавість до пізнання нового. 

‒ Стимулювати і підтримувати ініціативу, самостійність учнів. 
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‒ Створювати проблемні ситуації, що вимагають пошуку альтернативи, 
сприяють розвитку здатності до прогнозування, уяви. 

‒ Розвивати критичне сприйняття дійсності. 
‒ Учити доводити почату справу до логічного завершення. 
‒ Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з 

обов’язковим підвищенням рівня їх складності ( при цьому має бути 
витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути 
перезавантаження). 

‒ Залучати вихованців до творчої діяльності під час проведення різних 
заходів, відкритих занять, свят. 

‒ Під час опрацювання програмового матеріалу залучати дітей до творчої 
пошукової роботи з використанням випереджальних завдань, створювати 
розвивальні ситуації. 

‒ Активно залучати дітей в районних, обласних, всеукраїнських 
конкурсах, змаганнях, виставах. 

‒ Впливати особистим прикладом. 
‒ Пам’ятати, що « своєчасно знайти, виховати і розвинути задатки і 

здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання 
– це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально – виховного 
процесу» ( В. Сухомлинський). 

Кожний шкільний предмет має своє «естетичне поле», входження в нього 
має наповнювати душу дитини відчуттям радості та насолоди. Підгрунтя для 
цього закладається на уроках читання. Недарма народне прислів’я каже: « 
Читання – найкраще навчання». Однак навчання стає якісним лише за умови 
розуміння учнями прочитаного тексту. Учитель початкових класів закладає 
основи для подальшого розвитку дитини, забезпечує формування навичок 
правильного, швидкого, свідомого і виразного читання, культури мовлення, 
розвитку мовного і мовленнєвого інтонаційного слуху, формує техніку читання, 
розвиває почуття, тому і роль виразного читання тут особлива. Добре 
усвідомивши , що важливе місце в розвитку дитячої особистості належить 
художній літературі, на уроках читання  вчитель може розв’язати багато 
проблем етичного, естетичного, морального розвитку дитини. Успішному 
розв’язанню цих проблем сприяє систематична і клопітка робота вчителя із 
удосконалення структури уроку, методики його проведення. 

Досвід роботи показує, що кожний урок читання повинен мати такі 
структурні компоненти: 

‒ бесіда з опорою на власні спостереження та досвід учнів; 
‒ словникова робота з опорою на текст ( зіставлення, порівняння, 

протиставлення, узагальнення, конкретизація); 
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‒ первинне сприймання тексту ( воно, як правило, поверхове – виявлення 
вражень про прочитане, почуте; 

‒ повторне осмислення прочитаного ( пошук причинно – наслідкових 
зав’язків, перечитування твору з різними завданнями, розвиток 
правильності, виразності читання, читацької самостійності). 

Дотримання такої структури допомагає знайти час і можливості для 
спрямування навчальної діяльності дітей на реалізацію їхнього творчого 
потенціалу. 

На уроках читання діти пробують себе у мистецтві римування, складання 
казок і власних висловлювань. Результатом такої роботи у класі є « Скарбнички 
творчості» - збірки казок, оповідань, віршів, створених учнями. Уявіть собі, як 
неймовірно радісно для дитини мати книжечку, в якій надруковано її казку чи 
вірш! Чи це не є доказом її обдарованості? 

Отже, творчі ресурси кожної дитини величезні, тож завдання вчителя – 
створити належні умови для їх якісної реалізації, привчити дитину до 
систематичного творчого осягнення дійсності засобами рідного слова за 
допомогою формування, розвитку й удосконалення читацьких умінь. 

Цілеспрямована робота з обдарованими дітьми може виконуватись у ході 
занять гуртка виразного читання та індивідуальних і групових занять з читання. 

У руках вихователя слово – такий же могутній засіб,  
як музичний інструмент в руках музиканта, 
як фарби в руках живописця, 
як різець і мармур в руках скульптора. 
Як без скрипки немає музики, 
без фарби і пензля – живопису, 
Без  мармуру і різця – скульптури, 
так без живого, трепетного , 
хвилюючого слова немає школи,  педагогіки. 
Слово – це ніби той місток, через який наука 
виховання переходить у мистецтво, майстерність. 

                                                    В. Сухомлинський. 
Найбільш загальною характеристикою і розвивальним механізмом творчої 

особистості на уроці української мови у молодшому шкільному віці є яскраво 
виражені пізнавальні потреби, які в обдарованої дитини виявляються як 
дослідницька пошукова активність. В результаті дослідницького пошуку 
активно розвивається уява дитини, за допомогою якої вона « знаходить» вихід 
з проблемної ситуації, « заповнює» прогалини у своїх знаннях та досвіді. Саме 
молодший шкільний вік є важливою сходинкою до розвитку творчої уяви, яка 
виступає центральною ланкою дитячої творчості, допомагає нестандартно 
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перетворювати дійсність, досягати нових результатів. Постійне цілеспрямоване 
спостереження за розвитком дитини дає можливість виявити вид діяльності, в 
якому дитина проявляється найбільш творчо. 

На уроці української мови важлива роль серед форм і методів роботи, 
спрямована на формування особистості учня і розвиток його творчого 
потенціалу, належить самостійній роботі, однак колективні форми теж 
залишаються актуальними. 

Різновидом колективної творчої діяльності є «мозковий штурм». 
Використання його елементів може бути одним із способів активізації 
навчальної діяльності учнів на уроках. Головним принципом «мозкового 
штурму» є свобода думки, оскільки учням пропонується поділитися будь – 
якими ідеями щодо обговорюваного питання. Особливо цінними є незвичайні, 
оригінальні ідеї, тому учасникам « мозкового штурму» пропонується відійти 
від традиційного розв’язання проблеми. 

Одним із способів діалогічної взаємодії учнів під час навчального процесу 
є прийом « Мої очікування». Учні на мотиваційному етапі уроку висловлюють 
свої сподівання: « Я очікую від уроку…, від учителя….,від інших учнів…, від 
себе..». 

Пропонується висловити свої міркування і наприкінці уроку: « Після уроку 
я зрозумів…., я відчув…, я вирішив..». 

Поряд із творчими завданнями і роботою в групах важливим прийомом на 
українській мові є рольові ігри, під час яких учням пропонується «зіграти» іншу 
людину ( наприклад одного із літературних героїв твору) або розіграти певну 
проблемну ситуацію. Однією із рольових ігор, яка завжди подобається дітям і 
дає гарні результати, є гра «Я – учитель». Цей вид роботи стимулює творчу 
активність, обумовлює потребу в здобуті нової інформації, формує вміння 
робити висновки й узагальнення. Це дає учням можливість проявити ініціативу 
і самостійність, вимагає розумового напруження, винахідливості й творчості. 

Робота з обдарованими дітьми завжди плідна й благородна. Водночас вона 
непроста, незвичайна, не терпить стандарту, вимагає творчості та постійного 
пошуку. Далеко не завжди іскорка творчої натури спалахує відразу. Її треба 
розгледіти, допомогти їй розкритися і проявити себе. Практика роботи з 
обдарованими учнями доводить: чим раніше починається розвиток здібностей і 
талантів дітей, тим більше шансів на їх оптимальне життя. На жаль, популярна 
фраза « талант себе виявить» не завжди відповідає дійсності. 

Математика – гра розуму, його гімнастика. Під час роботи на математиці 
треба враховувати пізнавальні можливості, здібності, темп і ритм роботи учнів, 
різний рівень набутих ними знань. До кожної теми необхідно добирати систему 
вправ таким чином, щоб серед них були пізнавальні (спрямовані на засвоєння й 
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оволодіння важливими теоретичними відомостями), тренувальні (для 
закріплення знань і вироблення навичок) і творчі (розвивальні). Значну увагу 
варто приділити творчим завданням з математики, оскільки вони розширюють 
кругозір, активізують кмітливість, винахідливість, уміння обґрунтовувати 
власні думки. На уроці математики в учнів викликають цікавість завдання, що 
вимагають кількох варіантів розв’язання, завдання з логічною складністю. 
Особливу роль у розвитку інтелектуальних творчих здібностей відіграють 
завдання підвищеної складності – нестандартні, такі, що вимагають від учнів 
нетрадиційних рішень, творчого відтворення інформації, оскільки містять 
більший або менший елемент невідомості й не передбачають, як правило, 
однозначних відповідей. Творче завдання, особливо практичне й близьке до 
життя учнів, мотивує їхню роботу. 

Мета вчителів початкових класів – забезпечити умови для 
інтелектуального розвитку учнів, виявити обдарованих дітей, розвинути їхні 
задатки, озброїти їх практичним розумінням основ наук. Тому потрібно обирати 
та поєднувати методи і прийоми навчання, які забезпечують активність і 
різноманітність форм сприйняття. До них належать: 

‒ дидактичні ігри; 
‒ інтерактивні технології; 
‒ постановка і розв’язання пізнавальних та нестандартних завдань. 

Усе це допоможе на уроках « природознавства» та «Я досліджую світ» 
заохотити дітей до навчання, сформувати в них достатній запас знань. Молодші 
школярі прагнуть до пізнання дійсності й до прояву власної активності у формі 
гри. Гра може зробити шкільне життя дітей цікавим, радісним, емоційним, 
плідним, а навчально – виховну роботу – творчою, цікавою, ефективною. Ігрова 
діяльність та ігрові ситуації варто широко використовувати у навчально – 
виховному процесі, що забезпечить ефективне формування пізнавальних 
інтересів, виховання, навчання і розвиток молодших школярів. Гра має дві мети 
– навчальну та власне ігрову, і важливо, щоб ігрове завдання збігалося з 
навчальною метою. Кожний шкільний предмет має своє « естетичне поле» 
входячи у нього має наповнювати душу дитини відчуттям радості та насолоди. 
Тільки позитивні емоції спонукають її  до навчання, до активної пізнавальної 
діяльності. 

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від 
найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених 
стандартизованих і тестових завдань. Батьки використовують виховні стратегії, 
наприклад стратегію прямого виховного впливу, коли вони постійно 
пропонують дітям якісь розвивальні ігри, вправи. Інколи ця стратегія дає 
результати, але дуже часто в дитини внутрішня протидія. Друга категорія 
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батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці. Але не 
слід повністю перекладати всі турботи на плечі інших, а самим залишатися 
осторонь. Третя стратегія – коли батьки дають вибір своїй дитині і намагаються 
підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей. 

Найголовніше в сім’ях, де виховуються обдаровані діти, - атмосфера 
пізнавальних інтересів самих батьків ( самі читають, ходять на виставки, не 
нав’язуючи  свого інтересу). Така стратегія саморозвитку є найефективнішою. 
Батьки повинні особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних інтересів 
дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння, необхідні 
для засвоєння знань, закладається основа для подальшого успішного 
оволодіння знаннями. Вони повинні розвивати у своїх дітей прагнення до 
активної пізнавальної діяльності, зацікавлювати їх різними видами завдань ( 
пошукових, логічних, ігрових). Неправильний підхід до талановитих дітей у 
родинному колі, їх обожнювання призводить до негативних наслідків. Отже, 
педагоги і батьки повинні керуватися у своїй роботі словами В. 
Сухомлинського про те, що у природі немає дитини безталанної, ні на що не 
здатної. 

Кожна людина індивідуальна, і здібності відображають її характер, 
схильність до чогось чи захопленість чимось. Але здібності в будь – якій сфері 
залежать від бажання, постійних тренувань і удосконалення. Займаючись 
розвитком своїх здібностей, людина повинна прагнути до того, щоб цей 
розвиток не був самоціллю. Головне завдання педагогів – допомогти дитині 
стати гідною людиною, корисним членом  суспільства. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
ТА СПЕЦИФІКА ОБДАРОВАНОСТІ 

Вторгнення росії в Україну домінує на наших екранах і в наших розмовах. 
Діти та молодь постійно отримують зображення та інформацію про руйнування 
у містах, селах України.  

Такий вплив може призвести до підвищеного стресу та занепокоєння як у 
дорослих, так і у молодих людей. У такі часи класна кімната у Zoom, Skype, Meet 
може забезпечити безпечний простір для студентів, щоб висловити свої страхи 
та занепокоєння. 

Вчителі можуть надихати дітей та молодих людей відчувати надію та 
розвивати почуття свободи волі за допомогою вдумливих, чесних обговорень та 
заходів, що відповідають розвитку. 

У воєнний час, спостерігаю тенденцію, що діти, молодь мають велику 
наснагу до навчання. Бо мужність, неймовірні розрахунки військових ЗСУ 
надихають їх набиратися знань аби Україна процвітала. 

Наразі проявляються два домінуючі шляхи: 
По-перше, відроджується національна самосвідомість, українська мова і 

культура, виховання громадянина України. 
По-друге, стартує прагнення до інтеграції у світове, європейське 

співтовариство. 
Ці перебудови в Україні, призвели до перебудови у нашому погляді на 

життя, і зумовило нові тенденції в розвитку освіти. 
Насамперед, потрібно зазначити, що учні хочуть і повинні говорити про те, 

що вони бачать, пам’ятають і відчувають зараз. Вони потребують підтримки та 
безпеки дорослих, щоб мати можливість керувати свої власні емоції та травми - 
здоровим, безпечним і продуктивним способом!  

Перш за все, потрібно написати, що існують різні типи обдарованості 
людини: Інтелектуалький, Академічний, Художній, Креативний, Соціальний,  

Тож, можу впевнено сказати, що кожні українські юнаки та юначки є 
обдарованими, але кожний у певній сфері. 

Варто зауважити, аби розвинути цю супер-здатність дитини потрібно мати 
правильну стратегію. Існує шість різноманітних стратегій для роботи з 
Wunderkind (Чудо – дитина) про них прочитала в Інтернеті, але вони дійсно 
вразили. Чим? Тим, що як є цитата «Усе геніальне – просто, і все просте - 
геніальне», тож пропоную ознайомитися з ними: [джерело 6] 
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1. Час очікування 
«Час очікування» (або «Час подумати») — це пауза тривалістю від трьох 

до семи секунд після того, як вчитель щось каже або задає запитання. Замість 
того, щоб викликати перших учнів, які піднімуть руку, вчитель зупиниться і 
чекає. 

Ця стратегія може допомогти з такими проблемами: 
Повільна швидкість обробки: дітям, які обробляють повільно, може 

здаватися, що запитання вчителя надходять швидко. «Час очікування» дозволяє 
дітям зрозуміти, що запитує вчитель, і подумати про відповідь. 

2. Мультисенсорна інструкція 
Мультисенсорне навчання – це спосіб навчання, який залучає більше ніж 

одне почуття одночасно. Учитель може допомогти дітям засвоїти інформацію 
за допомогою дотику, руху, зору та слуху. 

Робота з обдарованою 
дитиною

Виявити тип 
обдарованості дитини 

та її унікальний дар

Усунути обмеження 
для розвитку 

здібностей дитини

Забезпечити гнучкість 
організації навчання

Сприяти максимально 
індивідуалізованій 

роботі

Показати батькам 
ресурси розвитку 

дитячого потенціалу

Підримувати постійно 
позитивну педагогічну 

увагу
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Цей спосіб навчання може допомогти вирішити такі проблеми: 
Дислексія: багато програм для читачів із проблемами використовують 

мультисенсорні стратегії. Наприклад, вчителі можуть попросити учнів 
використовувати пальці, щоб вистукувати кожен звук у слові. Або учні можуть 
намалювати слово в повітрі рукою. 

Дискалькулія: мультисенсорні інструкції також корисні в математиці. 
Вчителі часто використовують такі практичні інструменти, як кубики та 
малюнки. Ці інструменти допомагають дітям «бачити» математичні поняття. 
Додавання 2 + 2 є більш конкретним, якщо ви об’єднаєте чотири блоки перед 
собою. Ви можете почути, як вчителі називають ці інструменти 
маніпулятивами. 

Дисграфія: вчителі також використовують мультисенсорні інструкції для 
боротьби з почерком. Наприклад, учні використовують відчуття дотику, коли 
пишуть на «горбистому» папері. 

3. Моделювання 
Більшість дітей не вчаться, просто коли їм говорять, що робити. Вчителі 

використовують стратегію під назвою «Я роблю, Ми робимо, Ти робиш» для 
моделювання навичок. Учитель покаже, як щось зробити («Я роблю»), 
наприклад, як виконати математичну задачу. Далі вчитель запропонує дітям 
розв’язати задачу з учителем («Ми робимо»). Потім діти самостійно вирішують 
математичну задачу («Ти робиш»). 

Ця стратегія може допомогти вирішити такі проблеми: 
Усі відмінності в навчанні та мисленні: при правильному використанні «Я 

роблю, ми робимо, ти робиш» може принести користь усім учням. Це тому, що 
вчитель може надати підтримку на кожному етапі. Проте вчителі повинні знати, 
яку підтримку надати. Вони також повинні знати, коли учні достатньо добре 
розуміють концепцію, щоб працювати самостійно. Подумайте про це, як про 
їзду на велосипеді: вчитель повинен знати, коли знімати тренувальні колеса. 

4. Графічні органайзери 
Графічні органайзери є візуальними інструментами. Вони показують 

інформацію або зв’язок між ідеями. Вони також допомагають дітям 
організувати те, що вони навчилися або те, що їм потрібно зробити. Вчителі 
використовують ці інструменти, щоб «скласти план» або надати підтримку в 
процесі навчання учням, яким важко навчатися. (Це та ж ідея, як коли робітники 
заливають фундамент, щоб допомогти побудувати будівлю.) 

Існує багато різних видів графічних організаторів, таких як діаграми Венна 
та блок-схеми. Вони можуть бути особливо корисними в таких питаннях: 
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Дискалькулія: у математиці графічні органайзери можуть допомогти дітям 
розбити математичні завдання на кроки. Діти також можуть використовувати 
їх, щоб вивчати або переглядати математичні поняття. 

Дисграфія: вчителі часто використовують графічні органайзери, коли 
навчають письму. Графічні органайзери допомагають дітям планувати свої ідеї 
та писати. Деякі також містять рядки для запису, щоб допомогти дітям 
розмістити свої слова. 

Проблеми з функціонуванням рук: діти зі слабкими виконавчими 
навичками можуть використовувати ці інструменти для організації інформації 
та планування своєї роботи. Графічні органайзери можуть допомогти дітям 
сконцентрувати свої думки в коротких висловлюваннях. Це корисно для дітей, 
які часто не можуть знайти найважливішу ідею під час конспектування. 

5. Індивідуальні та невеликі групи 
Одна зі стратегій, яку використовують вчителі, — змінювати розмір групи, 

в якій вони навчають. Деякі уроки проводяться для всього класу. Інші краще 
для невеликої групи студентів або для одного студента. Навчання в невеликій 
групі або один на один може бути дуже корисним для дітей з відмінностями в 
навчанні та мисленні. 

Ця стратегія допомагає: 
Дислексія: учні з дислексією часто зустрічаються в невеликих групах для 

читання. У загальному класі вчителі часто працюють з невеликою групою дітей 
на одному рівні читання або щоб зосередитися на певній навичці. Вони також 
можуть зустрітися, тому що діти мають спільні інтереси до книги. 

Дискалькулія: для дітей з дискалькулією вчителі збирають одного або 
кількох учнів, щоб відпрацювати навички, з якими деяким учням (але не всьому 
класу) потрібна додаткова допомога. 

Дисграфія: у багатьох класах вчителі проводять «письменницькі 
конференції». Вони зустрічаються зі студентами один на один, щоб поговорити 
про свій прогрес у тому, що вони пишуть. Для учнів із дисграфією вчитель може 
скористатися цією можливістю, щоб перевірити та зосередитися на конкретних 
навичках цього учня. 

6. Стратегії універсального дизайну для навчання (UDL). 
UDL – це тип навчання, який дає всім студентам гнучкі способи навчання 

та досягнення успіху. Стратегії UDL дозволяють дітям отримувати доступ до 
матеріалів, взаємодіяти з ними та показувати те, що вони знають, різними 
способами. Є багато прикладів того, як ці стратегії допомагають дітям, які 
навчаються та думають інакше. 

Зараз при роботі з дітьми: 
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1. Перш за все робиться акцент на формування вміння вчитися. (дитина 
відчуває себе вчителем/викладачем). 

2. Використовується велика кількість творчих завдань, рольових тренінгів, 
дискусій. 

3. Виключається тиск учителя/викладача, на занятті-вільне спілкування. 
4. Освіта повинна приносити дитині задоволення 
5. Необхідно аби дитина хотіла самостійно добувати інформацію. 
6. Заохочення, наполегливості, активності. 
7. Не занижувати самооцінку учня 
8. Дитині необхідно усвідомлювати суспільну значимість проблеми. 
9. Завдання повинні бути творчими, що включають: дослідження, аналіз, 

докази та висновки щодо досліджуваної проблеми. 
10. Необхідно більше практичних робіт, робіт зі словниками, з довідковою 

літературою. 
Учитель завжди допоможе і підтримає, якщо це необхідно. На занятті 

створюється емоційно-безпечна атмосфера, поважається особистість учня, 
його думку, навіть якщо вона розходиться з думкою педагога. 

Змінюється і сам викладач, який працює з цими дітьми. 
При роботі з дітьми під час воєнного стану викладач частіше запитує 

думку самих дітей, менше пояснює, більше слухає. Тобто сучасна освіта 
розрахована на розвиток у дітей критичного мислення. Аби вони не боялися 
висловлювати свою думку. [1] 

*Можна привести приклад, «позитивного зворотного зв`язку», за 
допомогою якого навчають студентів Массачусетського технологічного 
інституту (МТІ). А саме його можна зобразити такою схемою:  

Як пояснити цю схему? Дуже легко. Якщо викладач хоче навчити дитину, 
якщо дитина хоче отримати знання від викладача, то ми маємо так званий 
позитивний зворотній зв`язок: як викладач, так і учень отримують користь. 
[2, ст. 25 − 27] 

*Також, можна привести приклад навчання дітей через гру, оскільки 
знаємо, що молодий організм запам`ятовує швидше, якщо виконується дія 
власноруч. 

Наприклад, початкова академія Hardwick Green — це дальнодумна 
початкова школа у Великобританії, головна мета якої — закликати дітей бути 
найрозумнішими.  
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Як пояснити цю схему? Дуже легко. Якщо викладач хоче навчити дитину, якщо 
дитина хоче отримати знання від викладача, то ми маємо так званий 
позитивний зворотній зв`язок: як викладач, так і учень отримують користь. 
[2, ст. 25 − 27]. 

 

Академія Хардвіка створила власну абревіатуру для SMART, де S (success) 
означає успіх, M (motivation) — мотивацію, A (ambition) — амбіції, R (respect) 
— повагу, а T (trust) — довіру.  

Таким чином, їхній цілісний підхід до ранньої освіти допомагає учням розкрити 
свої таланти, зміцнити знання, а також тренує їхні м’які та соціальні навички. 

Іншими словами, це лише питання часу, поки такий сучасний заклад не 
включить STEM у своє навчання. 

Основою цієї програми є набір Robo Wunderkind, який було опробовано в 
одній зі шкіл Великої Британії. Набори змінили хід уроків інформатики.  

Учитель, який випробовував Robo Wunderkind розповіла про результати, що 
загалом 70 учнів пройшли заняття з набором, і лише з цієї участі вона змогла 
зробити висновок, що Робо Вундеркінд не лише приніс інноваційний елемент у 
її заняття, але й збільшив зацікавленість студентів до предмету. Під час уроку 
допоміг підняти оцінки учнів, заохочував більше дівчат цікавитися предметом 
обчислювальної техніки. Пані Даннінг використовувала існуючу навчальну 
програму Robo Wunderkind, а також планувала власні уроки, і мала багато 
позитивних ідей, якими вона могла поділитися про весь досвід. 

«Всі діти вважали практичне навчання доступнішим і швидко опанували 
техніку кодування в порівнянні з комп’ютерним скретч-програмуванням, де 
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вони не можуть тримати обладнання. Особливо дівчатам це було привабливіше, 
і вони були такими ж хорошими, як і хлопчики». 

Пані Даннінг сказала, що діти «ЛЮБИЛИ» користуватися обладнанням, і, 
що більш важливо!, вона відчувала, що, використовуючи Robo Wunderkind, вони 
навіть не усвідомлювали, що вивчають розширене кодування, будучи настільки 
захопленими самим обладнанням.  

Тим самим можна наголосити на важливість навчання через гру, оскільки 
це більш природний спосіб для них вчитися та зберігати знання. [джерело 5] 

Що саме я хотіла продемонструвати цими прикладами, і як вони 
допоможуть у період війни? 

По-перше, зараз дітей, якнайважливіше відволікати від страшних реалій, 
тож будь-який урок, пара повинні бути спокійними, релаксуючими (аби дитина 
не переживала), такими, які вийшли за стандартні рамки. 

По-друге, аби відбувся конект між дитиною і викладачем, то вчитель 
повинен розмовляти на зрозумілій для учня, студента мові, а саме модернізувати 
свою мову. Розвиватиметься викладача = розвиватиметься учень. 

По-третє, вивчаючи методики закордонних шкіл, університетів, можна 
дещо взяти за основу і розробити власну ідею навчання. 

Пам`ятки для вчителя: 
Учитель не повинен вихваляти кращого учня, бо потрібно пам`ятати, що 

кожна дитина обдарована, але в різних сферах! 
Викладач, не повинен приділяти великої кількості уваги на навчання з 

елементами змагання. Бо це може понизити самооцінку деяких учнів. 
Не потрібно, краще сказати недоречно акцентувати увагу на певному учневі, 

на його винятковості, це ж знову ж таки може спричинити роздратованість, 
ревнощі друзів, однокласників, одногрупників.   

Пам`ятка для батьків: 
Дитина — це не експериментальний майданчик для психолого-методичних 

новацій та апробацій, це не іграшка і не втіха, не «помічник» на старість. 
Даруйте дитині батьківську любов, повагу, створіть умови для розвитку, 

дайте можливість їй жити власним життям. 
Допомагайте, але не заважайте їм самим робити свій вибір. 
Виховуйте дитину як рівну собі, тоді вона буде відстоювати власну думку, 

поважати інших, буде вільною, талановитою особистістю. 
Спілкуйтесь частіше з дітьми, намагайтеся бути в курсі їх справ, 

підтримуйте їх у будь-якій ситуації, пояснюйте існування різних точок зору. 
Підтримуйте родинні стосунки, влаштовуйте сімейні свята, ігри. Виховуйте 

дитину в гармонії з природою. 
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Дайте можливість дитині спробувати себе в різних напрямах творчої 
діяльності, не дозволяйте кидати розпочату справу, доки не отримаєте перших 
результатів, щоб зробити певні висновки. 

Радійте успіхам ваших дітей. 
Виражайте свою любов до дітей так, щоб вони її відчули. 
Пам’ятайте, що проблеми дитини — це і проблеми батьків і починати щось 

змінювати треба спочатку з себе. [джерело 4] 

 
Не потрібно забувати і про саму дитину, оскільки на обдаровану дитину, 

може бути більше вимог і як результат буде більше проблем. Чому так 
відбувається?  

З медичної точки зору, кожна клітина нашого організму має свій термін 
праці, після його закінчення, вони оновлюються. Особливо чутливі до цього 
процесу нервові клітини, якщо їх занадто перевантажувати, вони будуть 
«пошкоджуватися», і як наслідок виникають психічні проблеми. 

1. Висока чутливість 
2. Агресивність 
3. Неприязнь до школи 
4. Нонконформізм (не сприйняття, або занадто критичне сприйняття норм). 
5.  Занурення у філософські проблеми, особливо у воєнний час 
6. Диссихронія (порушення) розвитку 
7. Перфекціонізм (віра в те, що ідеал може та мусить бути досягнутим; у 

результаті дитина занадто вимоглива до себе). 
8. Потреба в увазі дорослих 
9. Нетерплячість 

Тож, дітям потрібно давати відпочинок, аби мозок відпочивав, а з ним ЦНС. 
Тоді буде більше відсотків, шансів запобігти проблемам. 

Висновок. Підсумовуючи, хочу ще раз наголосити «ОБДАРОВАНІСТЬ – 
ДАР ПРИРОДИ, ЯКИМ НАДІЛЕНА КОЖНА ДИТИНА». 
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1. Спочатку визначіть, у якій сфері обдарована дитина: розумова, 
спортивна, креативна і т. д. 

2. Розмістіть у себе на листку по групам дітей. 
3. Створіть план навчання для кожного, бо кожний по-різному буде 

розуміти тему і з різною швидкістю вникати у суть заняття. 
4. Створивши плани, об`єднайте їх, а саме покроково розмістіть план, 

спочатку пояснення для дітей, які важче розумітимуть тему, потім ще раз 
пояснити, але так, якби пояснювали для дітей середньої швидкості, і третій раз 
пояснити так, як для учнів більш числового складу розуму. 

5. І пам`ятати, що на похвалу заслуговує кожна дитина. 

 
Якщо МИ зараз ЗОСЕРЕДИМО ДІТЕЙ на ОСВІТІ, то МАЙБУТНЄ ЗА 

НИМИ! Відкриватимуться нові можливості, нові горизонти… - тим самим 
Україна процвітатиме! 
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ВИХОВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ УЧНІВСЬКОЇ ЕЛІТИ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

У статті висвітлені основні поняття змісту й організації виховання 
інтелектуальної учнівської еліти в умовах воєнного стану. Розкриті проблеми 
національно-патріотичного виховання та шляхи їх реалізації. Подано приклади 
виховних заходів актуальних для даного часу.  

Ключові слова: виховання, обдарованість, воєнний стан, майбутня еліта. 
The article deals with the main questions of substance and organization work with 

the talented pupils in the time of martial law. Problems of national-patriotic education 
and ways of their realization are revealed. Examples of educational activities relevant 
to this time are given. 

Key words: education, talent, martial law, future elite. 
 

Дуже дивний пейзаж: косяками ідуть таланти. 
Сьоме небо своє пригинає собі суєта. 
При майстрах якось легше. Вони – як Атланти. 
Держать небо на плечах. Тому і є висота. 

Ліна Костенко 
 
Сьогодні ми живемо в один із найважчих періодів людства нової ери. Наше 

повсякденне життя змінила війна.  
Молодь повинна навчитись у цій непростій ситуації проявляти себе, 

взявши за основу справжні цінності, що роблять людину людиною. Учні 
розуміють, що світ змінюється. Віримо, що він стане світом людини і для 
людини, у якому будуватиметься культура життя.  

Сучасна обдарована молодь – це майбутнє нації, інтелектуальна еліта, 
гордість і честь України, її світовий авторитет. І саме молоді після закінчення 
війни відбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову 
державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української 
політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 
Створювати таку державу, яка буде взірцем не тільки в Європі, а й у 
майбутньому світі. Молоде покоління має зробити все, щоб тисячі життів були 
віддані не даремно. Наймогутніша зброя учнів – це розум і знання. Педагоги 
повинні щоденно всіма засобами переконувати, що сьогодні для вихованців 
головним є здобуття знань у навчальному закладі, адже їхня передова – це 
щоденні успіхи в навчанні та вихованні. Боротьба підростаючого покоління за 

mailto:natalia.vaskina@roli.ho.ua


58 

незалежність України ще попереду. Учні повинні бути у всеозброєнні знань, 
умінь, навичок.  

Учителі мають щоденно доносити всі події, які відбуваються в нашій 
державі до учнів. Цим ми виховуємо гордість за нашу нескорену націю, почуття 
гідності, патріотизму. А разом з тим, почуття доброти, милосердя, до людей, 
яких війна зірвала з обжитих місць і закинула в незнані до цих пір краї. І саме 
зараз усім нам, у тому числі учнівській молоді, треба об’єднатися в солідарні 
дії.  

Педагогічний колектив Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 
обласної ради організовує навчально-виховну роботу, враховуючи реалії 
сьогодення. Переглянута концепція виховної роботи в напрямку посилення 
національно-патріотичного виховання, основними завданнями якої є:   

‒ виховання в учнів громадянської позиції, збереження і пропаганда 
історико-культурної спадщини українського народу, поліпшення 
військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до 
захисту Вітчизни;  

‒ виховання поваги та любові до української мови (однієї з найдавніших, 
якою розмовляли київські князі), до національно-державних символів: 
Герба, Прапора, Гімну, Конституції України; 

‒ формування національно-державницького світогляду всіх українців 
(єдина держава, єдина нація, єдина державна мова); 

‒ формування моральних якостей особистості, культури поведінки, 
бережливого ставлення до природи, мотивації до праці. 

В умовах військового стану наш заклад перейшов на дистанційну форму 
навчання та виховання. Учителі та вихователі проводять заняття в робочому 
просторі Google Classroom, а також використовують додатки Google Meet та 
Zoom. Для співпраці з батьками та учнями застосовують такі месенджери, як 
Telegram і Viber. Надсилають посилання на корисні матеріали з відеохостингу 
«Youtube».  

Наші педагоги готують рекомендації та поради щодо виконання 
індивідуальних завдань, підбирають матеріали для виховних заходів, адже 
кожен з них повинен носити максимально пізнавально-розвиваючий і в той же 
час цікавий характер, організований на реаліях сьогодення: 

‒ прагнення українського народу до збереження цілісності і незалежності 
держави; 

‒ героїчні дії Збройних сил України; 
‒ підняття на небачену висоту патріотизму українського народу (тисячі 

добровольців вступають у ЗСУ, тисячі повертаються із закордону, щоб 
боронити нашу країну); 
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‒ моральна і матеріальна підтримка українців, які проживають за 
кордоном;  

‒ допомога більшості країн світу в боротьбі з окупантами; 
‒ зростання авторитету України серед європейських та світових держав; 
‒ милосердя та волонтерство.  

З 2021 р. наш ліцей отримав статус експериментального закладу освіти. 
Протягом 5 років експерименту ліцей працюватиме над науково-методичною 
темою «Авторська педагогічна система виховання інтелектуальної учнівської 
еліти в умовах наукового ліцею».  

Вихователі проводять колективну роботу з учнями, а також індивідуально 
працюють з обдарованими дітьми. Було організовано та проведено такі заходи:  

‒ відеофлешмоб «Майбутнє України», де учні ділилися своїми мріями про 
те, що відбуватиметься після закінчення війни, як вони бачать своє 
майбутнє і свою участь у відбудові країни; 

‒ благодійна акція «Великодній кошик для солдата», привітання наших 
захисників зі «Світлим Хрестовим Воскресінням»; 

‒ онлайн концерт до Дня матері;  
‒ флешмоб «Я залишаюся в Україні», де кожен висловив свою думку, чому 

вони залишаються в Україні під час воєнних дій;  
‒ вебквест «День вишиванки єднає українців» (мета – нагадати, що 

вишиванка є своєрідним унікальним кодом українського етносу з 
зашифрованими оберегами, символами та знаками); 

‒ онлайн-виставка малюнків «Коли закінчиться війна, то я…»; 
‒ вебквест «Європа починається з кожного з нас» – інтелектуальне 

змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь 
підготовлених завдань (мета – розширювати знання учнів про 
європейські країни, формувати усвідомлення власної ролі і значення в 
житті суспільства).  

Учителі та вихователі всіляко підтримують розвиток літературної 
творчості учнів. Зокрема, було організовано учнів до написання бліц-есе 
«Нація, яка живе вічно». Учні ділилися своєю поетичною творчістю на воєнну 
тематику.  

Традиційною є співпраця педагогів-організаторів та вчителів ліцею з 
колективом Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. Щороку ліцеїсти долучаються до громадських 
читань «Я голосую за мир!» Учні у творах про війну описують свої відчуття та 
розуміння несправедливих та жорстоких подій на території України. Кращі 
роботи були включені в друковану версію щорічного збірника. 
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Уся робота, яка проводиться в нашому закладі, сприяє розвитку, 
розширенню світогляду, підвищенню патріотичних почуттів, прагненню до 
доброти і милосердя, бажанню здобувати знання європейського рівня, щоб 
після закінчення війни активно взяти участь у відбудові та розбудові 
української держави.  
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РОБОТА ЗІ ЗДІБНИМИ ТА ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

«Не піддавайтесь ніяким спробам обмежити вас, 
завадити вам відкривати нові таланти і здібності» 

                               Нік Вуйчич 
 

У статті проаналізовано важливість психолого-педагогічної підтримки 
обдарованих та здібних учнів в умовах воєнного стану. Розглядаються напрями, 
форми та методи роботи з молодшими школярами. 

Ключові слова: здібні та обдаровані діти, психолого-педагогічна підтримка, 
воєнний стан, дистанційне навчання. 

The article analyzes the importance of psychological and pedagogical support for 
gifted and capable students. Directions, forms and methods of working with primary 
school students are considered 

Keywords: capable and gifted students, psychological and pedagogical support, 
martial law, distance learning. 
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Актуальність. Протягом тривалого часу в країнах світу, в Україні 
зокрема, багато уваги приділялось дослідженням поняття «обдарованість», 
шляхам всебічного розвитку дітей, їх талантів, здібностей, компетентностей 
та наскрізних умінь. Глобальні виклики пандемії сприяли напрацюванню 
достатньої кількості інструментів для роботи здібними та обдарованими 
учнями під час дистанційного навчання. Однак, внаслідок збройної агресії 
Росії та початком повномасштабного вторгнення на територію України 
вчителі, учні та батьки опинилися перед новими викликами: загроза життю та 
здоров’ю учасників освітнього процесу під час офлайн-навчання, відсутність 
зв’язку та Інтернету, переміщення населення до більш безпечних регіонів, 
зокрема за межі країни. Тому у період воєнного часу напрацьовані форми та 
методи дистанційного навчання потребують корекції та вдосконалення. 
Актуальним у цих складних умовах є повноцінна реалізація завдань повної 
загальної освіти, а саме: різнобічний розвиток, виховання і соціалізація 
особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до 
самовдосконалення, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації. 

Основний виклад матеріалу. В умовах воєнного стану перед педагогами 
постає завдання не тільки зберегти контингент учнів, забезпечити виконання 
програм та якість знань здобувачів освіти, але організувати рух учнів за 
індивідуальними освітніми траєкторіями, умови для виявлення нахилів і 
здібностей школярів, психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти. 
Серед важливих завдань є пошук дієвих форм роботи зі здібними та 
обдарованими учнями, адже в умовах воєнного стану у зв’язку з погіршенням 
умов життя та навчання, постійними стресами у школярів може знизитися 
мотивація навчальної діяльності, прагнення реалізовувати свої здібності та 
таланти в повному обсязі. 

Одним із важливих пріоритетів під час військових дій на території країни 
є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які 
страждають від російської воєнної агресії. Першочерговим завданням вчителя 
початкових класів постає надання психолого-педагогічної підтримки 
молодшим школярам, забезпечення емоційного благополуччя дітей, 
психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей. Педагог 
повинен усвідомлювати, що діти перебувають в гострому стресовому стані та 
потребують зовнішньої підтримки дорослих. Слід зазначити, що гострота 
стресової реакції залежить від: 
− ступеня залученості - дитина стежила за подіями по телевізору чи 

перебувала в їхньому епіцентрі – постраждала сама або її рідні, знайомі; 
− індивідуальних особливостей - вразливість, вміння опанувати себе; 
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− попереднього травмівного досвіду – дитина була жертвою або свідком 
стресової події, втратила близьких тощо. 

Саме тому, надаючи психолого-педагогічну допомогу, педагог повинен 
спиратися на три оперативні принципи – дивитися, слухати, спрямовувати. 
Вчителю необхідно запевнити дитину в тому, що до його висловлювань і 
переживань дорослі ставляться серйозно. Якщо під час спілкування розмова 
переходить до воєнних подій, то варто її спрямувати в інший напрям, 
спонукати дитину описувати не деталі події, а почуття. Разом з учнями в 
режимі онлайн можна передивитися фотографії класу, зроблені під час 
святкової лінійки, родинних свят, виховних заходів, уроків, на перервах. Це 
допоможе молодшим школярам звернутися до приємних образів з минулого, 
відчути радісні моменти, а, як наслідок, послабити неприємні спогади. 
Вчителю також необхідно допомогти вибудувати учням життєву перспективу. 
З цією метою важливо визначити зі школярами конкретні цілі та окреслити 
конкретні терміни. Під час освітнього процесу важливо, щоб кожна дитина 
відчула підтримку педагога. Тому варто хвалити учнів не тільки за активну 
участь в роботі та гарну поведінку, а й за їх вчинки в повсякденному житті. 
Наприклад, взаємодопомога, допомога батькам або людям похилого віку по 
господарству, волонтерство, догляд за домашніми тваринами, підтримка 
власного емоційного ресурсу тощо.  

У випадках, якщо діти пережили психотравмуючі події, необхідно 
порадити батькам джерела отримання психологічної допомоги: 
консультування через електронний кабінет психолога на сайті школи, 
контакти гарячих ліній організацій, які надають психологічну підтримку, 
інтернет-платформи безкоштовної психологічної допомоги, «Розкажи мені» та 
інше.  

В умовах воєнного часу варто змінити формат «ранкових зустрічей» на 
мотиваційні п’ятихвилинки. Адже такі моменти перед початком проведення 
уроків в режимі онлайн спрямовані не тільки на розвиток академічних 
навичок, а й почуття команди та відчуття єдності, створення позитивної 
атмосфери на початку дня. Позитивний ефект також в тому, що вони дають 
змогу розвивати соціальні та навчальні навички, поєднуючи соціальний, 
емоційний та інтелектуальний розвиток кожного учня. Повторення 
позитивного досвіду сприяє розвитку доброти та емпатії, а також дає 
результати як у спільності класу, так і поза його межами. Під час проведення 
мотиваційних п’ятихвилинок доречно використовувати «Тепломір настрою», 
за допомогою якого визначати емоційний стан і настрій молодших школярів, 
а саме: очікування успіху, радість, байдужість, сум та інше. Важливо, щоб учні 
виконували вправи та завдання, що передбачають психологічне 
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розвантаження, застосовувати техніки регулювання емоційного стану, а саме: 
вправи «Налаштуйся на музичну хвилю», «Гладь озера», техніку «Сад моєї 
мрії» та інші. 

Підтримуючи традиції класного колективу щодо привітання іменинників, 
можна використовувати вправу «Повна кишеня вітань», адже в молодшому 
шкільному віці вихованці з нетерпінням очікують дотримання традицій та 
«гостро» переживають їх зміни. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України організація 
освітнього процесу в умовах воєнного часу може здійснюватися в 
дистанційній або будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його 
учасників. Для проведення навчальних занять під час дистанційного навчання 
в умовах воєнного часу використовується синхронний та асинхронний режим 
з використанням електронних освітніх платформ (Google Workpace, Google 
Classoom, Нові Знання, HUMAN.UA) і комунікаційних онлайн сервісів та 
інструментів (Zoom, Skype, Teem, базові сервіси Google: Gmail, Meet, YouTube 
тощо). Навчання учнів, що належать до тимчасово переміщених осіб, за 
заявою батьків організовують у зручний для них спосіб. З учнями, які 
знаходяться за кордоном, можна проводити індивідуальні та групові 
консультації з тем, які складні для самостійного вивчення. 

Оптимізації освітнього процесу сприяє створення системи 
цілеспрямованого відбору змісту, форм і методів навчання, інтеграція 
навчального матеріалу, використання принципів індивідуалізації та 
диференціації. Методи роботи слід добирати відповідно до навчальних 
предметів, враховуючи вікові особливості молодших школярів та їхні 
інтереси. Перевагу слід надавати пошуковим та творчим методам роботи. 
Учнів бажано залучати до активної діяльності, висловлювання власних ідей та 
пропозицій. Читання текстів замінити усними розповідями, переглядом 
відеоматеріалів, інтерактивними заняттями, творчими та дослідницькими 
проєктами. 

В умовах воєнного стану суспільство об’єдналось, щоб забезпечити умов 
для всебічного розвитку дітей. Слід зазначити, що багато освітніх платформ 
надало безкоштовний доступ до своїх онлайн-ресурсів, завдяки чому діти 
можуть долучитися до занять з англійської мови, математики, логіки, грамоти, 
читання, фізкультури, стати учасниками онлайн майстер-класів і тематичних 
зустрічей, авторських курсів від вчених та митців. Тому кожна дитина зможе 
обрати ресурси відповідно до своїх уподобань, нахилів, творчих здібностей та 
можливостей. А завдання вчителя ознайомити батьків та дітей з їх переліком. 
Також слід звернути увагу на наявність інформаційної підтримки з програм, 
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за якими працює освітній заклад. Наприклад, авторський колектив науково-
педагогічного проєкту «Інтелект України» на період запровадження воєнного 
стану для забезпечення якісного дистанційного навчання надає доступ до 
навчальних аудіо – та відеоматеріалів та електронних посібників. 

В умовах воєнного часу відмінність дистанційного навчання, особливо в 
регіонах, де ведуться активні бойові дії, в тому, що кожного дня під час 
проведення уроків існує ймовірність включення сигналу повітряної тривоги. 
В таких випадках діти виходять з онлайн-зустрічей і разом з батьками 
проходять до безпечних місць. Завдання вчителя відпрацювати дії школярів, 
прикласти зусилля для надолуження навчального матеріалу. Здійснюючи 
індивідуальний підхід до здібних та обдарованих учнів, необхідно звертати 
увагу на виконання творчих вправ, завдань підвищеної складності. Здібних та 
обдарованих учнів в 3-4 класі можна залучати до створення інформаційних 
продуктів у різних програмних середовищах (текстові документи, презентації, 
відеоматеріали тощо). 

Робота в асінхронному режимі передбачає: 
− спілкування з дітьми у месенджерах; 
− роботу з онлайн-ресурсами (ВШО, «Всеосвіта», «На урок» та інші). 
Ключовий принцип, на якому ґрунтується освітній процес в умовах 

воєнного стану, - це гнучкість. Враховуючи свої можливості, ситуацію в місті, 
стан здоров’я та емоційний стан учні мають можливість виконувати завдання 
в зручний для них час. Школярі, які мають нестійке з’єднання Інтернету, 
можуть індивідуально спілкуватися з педагогом в телефонному режимі, 
отримувати індивідуальні або диференційовані завдання.  

Особливу увагу в умовах воєнного стану слід приділяти вихованню в 
учнів громадянської компетентності - комплексу особистісних якостей і рис 
характеру, що є спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки. 
Формуючи свідому громадянську позицію, слід приділити увагу формуванню 
таких якостей характеру, як відповідальність, самосвідомість, патріотизм, 
мужність, чесність та ін. Здійснення інтегрованого підходу під час 
дистанційного навчання дає можливість поєднати освітні та виховні цілі. 

Особливого значення в сучасних умовах набуває контроль за 
результатами навчання учнів. Його завдання – мотивувати і надихати дитину 
на навчання, формувати її впевненість у собі, стимулювати бажання вчитися. 
Незважаючи на ситуацію в країні, необхідно мотивувати молодших школярів 
бути успішними у навчанні, реалізувати свої творчі здібності та задатки. А для 
цього кожний здобувач освіти повинен розуміти: 

− Куди я йду? 
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− Де я перебуваю тепер? 
− Що я маю робити, щоб досягти поставленої мети? 
В умовах воєнного стану дуже важливо надати дітям, здібним та 

обдарованими зокрема, чітке та зрозуміле бачення навчальної мети та 
кінцевого результату, допомогти поставити власні цілі, визначити подальші 
кроки в навчанні школярів. Важливо також надати інструкцію, орієнтовану на 
потреби кожного учня, дати учням можливість відстежити свої успіхи в 
навчанні, розмірковувати над ними, ділитися з ними іншими. Враховуючи 
умови дистанційного навчання, на уроці вчитель підкреслює те, що зроблено 
правильно, та спонукає до наступних дій, щоб учні могли покращити роботу. 

Щоб емоційно підтримати школярів, варто скористатися такими фразами: 
− Щодня тобі вдається усе краще. 
− Це дійсно щось неймовірне. 
− Це завдання вдалося найкраще. 
− Ти перевершив/перевершила себе. 
− Щиро радію твоїм успіхам. 
Висновок. Отже, виклики сьогодення сприяють мобілізації українського 

суспільства та педагогічної спільноти щодо створення умов для організації 
якісного освітнього процесу, різнобічного розвитку дітей та молоді; 
стимулюють вчителів до збагачення педагогічного арсеналу дієвими в умовах 
воєнного стану формами та методами роботи з учнями, методиками 
психологічної-педагогічної взаємодії для надання допомоги своїм 
вихованцям. 
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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 першокласничків, 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 
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. 

mailto:allaliontiivna@gmail.com
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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 
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 
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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 от ще один 
представник гуманістичного напрямку Г. У. Олпорт вважав, що доросла людина 
є функціонально автономною, незалежною від потреб організму, здебільшого 
свідомою, високо індивідуальною. 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 
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 
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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 
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 
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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 колектив.  

Процесуально-змістові мотиви. Процесуально-змістові мотиви – це 
спонукання до активності через зміст і процес діяльності, а не за допомогою 
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 
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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). Індивідум, 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 
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 
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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: 
− зміст навчального матеріалу – структурований, зрозумілий, оптимальний 

за рівнем складності, пов’язаний із життям тощо; 
− 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. 
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 
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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. 

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 
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«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 
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, 
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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. 

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. 
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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 цьому базується, але на практиці їх треба комбінувати. 
Різноманітних комбінацій може бути безліч. Чим успішніше учні навчаться це 
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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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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ В СУЧАСНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Стаття висвітлює питання розвитку обдарованої особистості в умовах 
сучасного освітнього середовища. Зростаюча роль інноваційних технологій в 
освітньому процесі зумовлює актуальність теми.  Проаналізовано теоретичні 
засади розвитку обдарованої дитини, структуру обдарованості,  також 
розглянуто основні підходи до створення системи творчого розвитку 
особистості як в освітньому закладі так і поза його межами. 

Ключові слова: творчий розвиток, обдарованість, структура 
обдарованості, обдарована дитина, навчання, виховання. 

This article covers the development of gifted personality in today’s educational 
environment. The growing role of innovative technologies in the educational process 
determines the relevance of the topic. Theoretical bases of development of the gifted 
child, structure of giftedness are analyzed, the basic approaches to creation of system 
of creative development of the person both in educational institution and out of its 
limits are also considered. 

Key words: creative development, giftedness, giftedness structure, gifted child, 
education. 

 
Сучасне суспільство відчуває потребу в людях творчих, активних, 

неординарно мислячих, здатних ефективно вирішувати поставлені завдання та 
на основі критичного аналізу ситуації формулювати нові перспективні цілі. 
Проблема раннього виявлення та навчання талановитої молоді – пріоритетна у 
сучасній освіті. Від її вирішення в результаті залежить інтелектуальний та 
економічний потенціал держави: саме обдаровані діти в майбутньому зможуть 
забезпечити науково-технічний та духовно-моральний прогрес, розвиток усіх 
областей теоретичної та практичної діяльності, соціального життя та культури. 
Загальновідомо, що у роботі з обдарованими дітьми у освітян достатньо часто 
виникають педагогічні та психологічні труднощі, зумовлені різноманітністю 
видів обдарованості, включаючи вікову та приховану; безліччю суперечливих 
теоретичних підходів, варіативністю сучасної освіти; а також надзвичайно 
малим числом фахівців, професійно та особистісно-підготовлених до роботи з 
обдарованою дитиною.  

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. 
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Особливо актуальною є проблема виявлення потенційно обдарованих дітей 
в умовах сім’ї. Саме родина на основі розуміння та прийняття індивідуально 
психологічних особливостей потенційно обдарованих дітей є джерелом 
подальшого розвитку їх талантів. Вибір вікової категорії зумовлений тим, що 
саме в цей період (молодший шкільний вік) дитина здатна яскраво проявити свої 
потенційні здібності до того чи іншого виду діяльності. Важливо батькам та 
вчителям не «проґавити» такий значущий в житті дитини момент та посприяти 
розвитку здібностей талановитих дітей. 

Зараз у світі відомо кілька десятків наукових концепцій обдарованості, 
створених на основі різних теоретичних підходів та методів вивчення. Це 
різноманіття концепцій відображає складність та багатомірність природи 
обдарованості, проблеми у виробленні загальних стандартів і стратегій розвитку 
у всіх проявах.  

Категорії розумово обдарованих дітей: 
− дитина з високим загальним рівнем розумового розвитку за інших рівних 

умовах, найчастіше у молодшому шкільному віці, відрізняючись гостротою 
мислення, спостережливістю та винятковою пам’яттю, виявляє виражену 
різнобічну допитливість; може грамотно викласти думку; знаходить практичне 
застосування своїм знанням; має широкий світогляд; швидко опановує основні 
поняття та здатний до активної переробки інформації; 

− дитина з ознаками спеціальної розумової обдарованості частіше 
визначається лише у підлітковому віці та, володіючи високими спеціальними 
здібностями до одного або кількох предметів, досягає високих результатів, 
маючи середню або низьку успішність з інших предметів; часто виражена 
вибірковість устремлінь створює йому проблеми в школі та сім’ї, а вчителі та 
батьки відчувають труднощі в наданні підтримки та розвитку спеціального 
обдарування; оригінальністю психічного складу, неабиякими розумовими 
резервами, нерідко розкриває їх у старшому шкільному віці. 

Основні положення, що спираються на найсучасніші уявлення про 
обдарованість: 

• обдарованість – інтегральна властивість особистості, що передбачає 
високий рівень розвитку інтелекту, творчий потенціал та мотиваційну 
спрямованість; 

• обдарованість – це природний дар, комплекс природних задатків, але для 
її розвитку необхідне сприятливе стимулююче середовище; 

• обдарованість – явище динамічне, що змінюється у часі по предмету та 
інтенсивності прояву, так і за ступенем та характером взаємозв’язків між 
структурними компонентами.        
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Згідно з існуючим уявленням, обдаровані діти – це діти, які виявляють 
високий рівень здібностей, загальних або спеціальних, наприклад, до музики, 
малювання, хореографії, іноземних мов, літератури, математики, природничих 
наук та техніки. Дитячу обдарованість розпізнають за ступенем випередження 
дитиною своїх однолітків по розумовому розвитку за інших рівних умов. 
Прийнято вважати, що раніше за інших у дітей виявляється музичний, 
поетичний, художньо-образотворчий дар, а в галузі науки – схильність до 
математики. 

Обдарованість часто розуміється як інтелектуальна обдарованість, тобто 
здатність до видатних (для цього віку) інтелектуальним досягненням. Щодо 
навчання інтелектуально обдарованих учнів провідними та основними є методи 
творчого характеру – проблемні, пошукові, евристичні, дослідні, проектні – у 
поєднанні з методами самостійної, індивідуальної та групової роботи. 

Ці методи мають високий пізнавально-мотивуючий потенціал, та 
відповідають рівню пізнавальної активності та інтересів учнів. 

Однак існують і інші види обдарованості. Сучасними науковими 
дослідженнями доведено існування особливого виду обдарованості – творчої, 
тобто здатності до творчої самореалізації у різних галузях життєдіяльності. 

Творча обдарованість пов’язана однозначно з інтелектом. Як вказує відомий 
авторитет у сфері обдарованості Е. Торренс, якби ми виявляли обдарованих дітей 
на основі тестів на інтелект, то ми відсіяли б 70% найбільш творчих із них. 
Інтелектуальну обдарованість має невелика кількість людей; вона може бути 
відносно легко виявлена з допомогою психологічних тестів. В основі творчої 
обдарованості лежить творчий потенціал – нереалізовані можливості, що є у 
кожної людини. Проблема полягає не стільки в тому, щоб виявляти та відбирати 
дітей, які мають цей вид обдарованості, скільки в тому, щоб розвивати її в усіх 
учнів без винятку. Творча обдарованість як творча діяльність людини 
найтіснішим чином пов’язана з наявністю в нього певних якостей: відповідного 
рівня інтелектуальних здібностей, уміння аналітично оцінювати сформовані 
ситуації, швидкість реакції, нестандартності мислення, творчої уяви, розвиненої 
інтуїції, самостійності та потреби в самій актуалізації, у розкритті та розширенні 
своїх творчих можливостей. Можна сказати, що творчість розглядається як 
реалізація людиною своєї індивідуальності, яка розуміється як унікальність 
кожної окремої людини.      

Структура обдарованості,  включає такі компоненти: 
- домінуючу роль пізнавальної мотивації; 
- дослідницьку та творчу активність, що виражається в виявленні нового, 

постановці та вирішенні проблем, розробці оригінальних рішень; 
- можливість прогнозування та передбачення; 
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- здатність до створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі 
естетичні, етичні, інтелектуальні оцінки. 

Які основні освітні структури для навчання обдарованих дітей можна 
назвати: 

− систему дошкільних освітніх закладів – дитячі садки 
загальнорозвиваючого виду, «Центри розвитку дитини», в яких створено 
найбільш сприятливі умови для формування здібностей дошкільнят; 

− систему загальноосвітніх шкіл, у межах яких створюються умови для 
індивідуалізації навчання обдарованих; систему додаткової освіти, що дозволяє 
забезпечити виявлення, підтримку та розвиток їх здібностей у рамках 
позашкільної діяльності; 

− систему шкіл, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми та 
покликаних забезпечити підтримку та розвиток можливостей таких дітей у 
процесі отримання загальної середньої освіти (ліцеї, гімназії, нетипові освітні 
установи). 

Важливо мати на увазі, що два останні підходи сьогодні є 
найпоширенішими. Вони дозволяють врахувати пізнавальні та особистісні 
особливості обдарованих дітей. Додаткова освіта сприяє розширенню сфери 
творчості обдарованої дитини. Позашкільні об’єднання дають можливість 
реалізувати інтереси, що виходять за межі  шкільної програми. 

У навчанні обдарованих учнів  застосовуються чотири основних підходи до 
розробки змісту навчальних програм: 

Прискорення. Позитивним прикладом такого навчання можуть бути літні та 
зимові табори, творчі майстерні, майстер-класи, що передбачають проходження 
інтенсивних курсів навчання з диференційованих програм для дітей з різними 
видами обдарованості. 

Поглиблення. Цей підхід ефективний по відношенню до дітей, які виявляють 
особливий інтерес стосовно тієї чи іншої конкретної галузі знання чи галузі 
діяльності. У нашій країні широко поширені школи з поглибленим вивченням 
математики, фізики та іноземних мов, де навчання ведеться за поглибленими 
програмами відповідних предметів. 

Збагачення. Заняття плануються таким чином, щоб у дітей залишалося 
достатньо часу для вільних занять улюбленою діяльністю, що відповідає виду їх 
обдарованості. 

Проблематизація. Специфіка навчання в цьому випадку полягає у 
використанні оригінальних пояснень, пошуку нового змісту та альтернативних 
інтерпретацій, що сприяє формуванню особистісного підходу до вивчення різних 
галузей знань учнів, а також рефлексивний план свідомості. 
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Розмірковуючи про систему роботи з обдарованими дітьми, хотілося б 
підкреслити думку про те, що працювати потрібно з усіма дітьми, тому що всі 
вони талановиті. Потрібно максимально розвивати талант кожної дитини, 
готувати учня, здатного адаптуватися до умов комунікабельної та конкурентно 
спроможної  людини. Саме це мав на увазі психолог письменник Г. Томпсон, 
говорячи «Здібності – пояснення вашого успіху». Таким чином, супроводжуючи 
та підтримуючи ідеї та ініціативи маленьких талантів хочеться вірити, що у 
майбутньому вони реалізують свої здібності та свій талант на благо себе та 
оточуючих людей. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

Анотація: В даній статті представлено елементи STEM – технологій, які 
можна впроваджувати на уроках математики, що сприятимуть підготовці 
компетентних фахівців та обдарованих учнів. 

Ключові слова: STEM – освіта, STEM – технології, компетенції, інтеграція, 
методи. 

 
Одним із напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної 

освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, 
Engineering-інженерія, Mathematics-математика), завдяки якій діти розвивають 
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логічне мислення, наукову та технічну грамотність, навчаються вирішувати 
поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками.  

STEM – це нова методика навчання, яка включає в себе: 
 Інтегроване навчання 
 Розвиток інтересу до предмету 
 Міст між навчанням і кар’єрою 
 Використання науково – технічних знань у реальному житті 
 Розвиток критичного мислення 
 Впевненість у власних силах 
 Командна робота 

Серед методів навчання математики особливе місце займають інноваційні 
методи навчання: системно-діяльнісний, практико-орієнтований, міжпредметний, 
проектний, проблемний, перевернуте навчання. 

Дані методи навчання, залучають учнів до процесу набуття знань, умінь і 
навичок за допомогою дослідницької діяльності. Дана діяльність базується на 
комплексних, реальних технічних проблемах і ретельно опрацьованих 
завданнях, що дозволяє учням оволодіти знаннями та сформувати навички у 
практичній діяльності, пройти технологічний алгоритм від зародження 
інноваційної ідеї до створення продукту, а також навчитися презентувати його. 

Використовуючи інформаційно-комунікативні, проектні, групові, 
інтерактивні технологій при вивченні математики, вчитель працює над 
створенням таких умов, при яких  учні не лише мали б змогу отримувати знання, 
а й працювали б над формуванням компетенцій. 

Інтегровані уроки є особливою формою наскрізного STEM-навчання. Вони 
спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню в 
учнів цілісного, системного світогляду. Тому цілком природним є проведення 
інтегрованих уроків математики з використанням ІКТ. 

На сьогоднішній день існує чимало математичних програмних засобів та 
онлайн-сервісів, які можна використовувати при вивченні математики.  

На мою  думку, потужними та зручними навчальними інструментами при 
вивченні математики є GeoGebra, а також платформа Desmos 

GeoGebra – це програма динамічної математики, яка об’єднує геометрію, 
алгебру, таблиці, графіки, статистику та обчислення в одному простому у 
використанні пакеті. Дана програма дає можливість створювати «живі 
креслення» для використання в геометрії, алгебрі, зокрема для побудов. Крім 
того програма володіє багатьма можливостями для роботи з функціями, дає 
змогу керувати геометричними побудовами. 

Desmos – динамічне геометричне онлайн середовище з розширеними 
можливостями для обчислення відсотків, дробів, логарифмів, а також для роботи 
з функціями. 
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GeoGebra та Desmos стали провідними постачальниками програм 
динамічної математики, які використовуються для підтримки науки, технологій, 
інженерії та математики (STEM), освіти та інновацій у викладанні та навчанні в 
усьому світі. 

Одним із STEM-підходів у навчанні математики є мейкерство. Тому при 
вивченні тем «Многогранники», «Тіла обертання» можна з учнями створювати з 
паперу чи інших матеріалів, наприклад, макети меблів у кімнаті, виготовляти 
макети будинків і т.п.  

Розв’язання прикладних задач збагачує учнів теоретичними знаннями 
технічних дисциплін, формує в них навички і вміння застосовувати математичні 
знання на практиці.  

Різноманітні ґаджети, зокрема відповідні додатки для мобільних телефонів, 
мають стати дієвими інструментами завдяки STEM-освіті для засвоєння 
математики і набуття навичок розв’язування математичних задач через 
математичні практикуми з завданнями дослідницького характеру; демонстрацію 
експериментів з їх аналізом, що систематизує отримані знання; участь у 
навчальних проєктах. Важливо, щоб методи STEM-навчання сприяли переходу 
від передавання системи знань від учителя до учня до самостійного 
конструювання учнем особистої системи знань у навчальному процесі на основі 
дослідницьких підходів у навчанні. 

Тож сьогодні на уроках математики потрібно працювати над розвитком 
продуктивного та критичного мислення у дітей, формувати в них цілісну картину 
світу, вміння досліджувати, моделювати, творити. І найголовніше – спрямувати 
діяльність на благо людей і природи.  

Отже, для підтримки обдарованих учнів, поширення інноваційного 
педагогічного досвіду та освітніх технологій, широкої пропаганди результатів 
учнівської науково-технічної творчості необхідно впроваджувати ідеї STEM–
освіти, адже креативність і творчість дуже важливі для розвитку сучасного учня. 
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ПЕРСПЕКТИВНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Стаття присвячена проблемі переосмислення підходів до впровадження 
існуючих інформаційних технологій, аналізу та оцінки їх використання в 
навчально-виховному процесі з метою вдосконалення пізнавальних здібностей 
перспективних студентів, розвитку самостійності молоді в навчанні, розвитку 
професійних компетентностей у 21 столітті. У статті представлено мету, 
завдання та зміст Smart-освіти в системі Smart-суспільства, проаналізовано 
особливості організації навчального процесу з використанням SMART-
технологій на уроках іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах. 

Ключові слова: SMART-студенти, SMART-навчання, асинхронне навчання, 
студенти-медики старших курсів, оволодіння іноземними мовами, високий 
рівень, професійні компетентності.   

The article is devoted to the problem of reconsidering approaches to the 
implementation of existing information technologies, analysis and evaluation of their 
use in the educational process in order to improve promising students’ cognitive 
abilities, development of independence, self-affirmation of young people in acquiring 
and developing professional competencies in the 21st century. The article presents the 
purpose, objectives and content of Smart education in the Smart-society system, 
analyzes the features of organization of the educational process using SMART-
technologies in foreign language classes in higher medical educational institutions.  

Key words: SMART-students, SMART-learning, asynchronic teaching, senior 
medical students, foreign languages acquisition, advanced level, professional 
competences. 

 
Постановка проблеми. Зараз розвиток людства відбувається на тлі змін  

технологічних укладів як сукупності технологій, притаманних певному рівню 
розвитку суспільства. Освітні технології, що відповідають застарілим 
технологічним укладам та індустріальному суспільству, базуються на так званій 
академічній системі освіти, налаштованій на вимоги ринку праці, в межах якої 
знання передаються в класах, а педагог виконує одночасно функції передачі 
знань та контролю і оцінки результатів навчання. Сучасне суспільство вимагає 
зараз від вищої школи інформатизування освіти. Перед освітянами постає 
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завдання творчого переосмислення підходів до реалізації існуючих 
інформаційних технологій, аналізу і оцінки можливостей їхнього використання 
в навчальному процесі з метою підвищення когнітивних здібностей студентів та 
розвитку самостійності та самоствердження молоді підчас набуття та розвитку 
професійних компетентностей. У теперішній час традиційна академічна система 
освітніх послуг не може повною мірою задовольняти вимоги сучасних студентів. 
Відповіддю їй стала так звана розумна (Smart) освіта у системі Smart-суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зараз активне вивчення 
іноземної мови виступає обов’язковим фактором формування фахівця. 
Вихованню професіонала в процесі вивчення іноземної мови присвячені роботи 
Н. Ф. Бориско, Г. А. Китайгородської, С. Ю. Ніколаєвої. Незважаючи на наявні 
досягнення у вирішенні проблеми формування здібностей в міжкультурної 
комунікації, питання іншомовної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі 
не має повного вміщення [9, 16].  

У багатьох дослідженнях вітчизняних науковців та закордонних вчених і 
педагогів проаналізовано педагогічний потенціал нових інформаційних 
технологій у навчальному процесі. Так, зокрема, проблему використання 
SMART-технологій у навчанні іноземної мови досліджують Б. А. Абдрахманова, 
Т. М. Герасимчук, І. О. Гоголь, Г. О. Іваненко, О. Б. Косовська, О. О. Осова,   
С. П. Якубов, Дж. Парк, П. Різебос та інші. 

Дослідники відзначаюь, що використання SMART-технологій на заняттях 
іноземної мови дає можливість викладачу досягти позитивних результатів: – 
збільшити обсяг мовленнєвого матеріалу, як загального порядку та 
професійного, необхідного для засвоєння, що суттєво підвищує якість та 
ефективність курсу іноземної мови; – активізувати пізнавальну діяльність юнаків 
та дівчат; – розвивати творчі здібності та логічне мислення студентів; – створити 
умови для індивідуальної дослідницької роботи; – реалізувати можливість 
опрацювання великої кількості інформації. Також, ці дослідники зазначають, що 
SMART-технології забезпечують практичну спрямованість та результативність 
навчального процесу; підвищену мотивацію молодих людей до процесу 
навчання; сприяють втіленню різноманітних форм і видів навчальної діяльності. 

Зараз ми спостерігаємо активний перехід від e-learning (електронне 
навчання) до Smart-learning (розумне навчання). До складу абревіатури «Smart», 
яку широко використовував П. Друкер, аналізуючи структуру менеджменту, ще 
у 1954 році, входять наступні елементи: specific – конкретність, measurable – 
вимірюваність, аttainable – досягненість, relevant – актуальність, time-bound – 
часова обмеженість. Проте досконалого лінгвістичного перекладу досі не існує, 
як зазначає Л. Н. Алексєєва [2].  
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Формулювання мети статті.  Абревіатура SMART несе подвійне змістовне 
навантаження: крім дослівного перекладу з англійської пропонується дуже 
цікава інтерпретація назви: Selfdirected, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, 
Technology-embedded – тобто навчання самостійне, мотивоване, адаптивне, 
збагачене ресурсами, з вбудованими технологіями. Сьогодні ми цілком свідомо 
оперуємо термінами: Smart-TV, Smart-Home, Smart-Phone.  Smart-технології – це 
шлях до розвитку мобільності в освіті, професійних сферах зайнятості, 
соціальному спілкуванні.  

Вже сьогодні багато осіб різного віку працюють та навчаються дистанційно, 
з часом такі умови соціальної взаємодії стануть звичайними. Крім того, минулі 
два роки всі заклади вищої освіти в Україні вимушені були працювати 
дистанційно в умовах пандеміологічної ситуації. Як відомо, Smart-освіта 
спирається на використання хмарних технологій, доступних видів сучасних 
програмних складових та інших можливостей віртуального спілкування. Саме 
такі умови надають сьогодні молоді можливості отримати достойну освіту, 
реалізувати творчий та інтелектуальний потенціал у межах опосередкованого 
контакту із викладачем, не прив’язуючись до основного місця навчання. Smart 
навчання відрізняється від традиційних освітніх технологій рухливістю, 
глобальністю, здатністю постійного розвитку та вдосконалення разом із  
зовнішніми джерелами. Впровадження Smart-технологій у вищу освіту дає 
можливість вдосконалити систему дистанційного навчання, організувати якісну 
та ефективну творчу самостійну роботу молоді, привчити їх до наполегливого 
розвитку ними професійно значимих вмінь і надбання належних компетенцій на 
основі загального вивчення важливих компонентів дисциплін, тим самим 
стимулювати самостійність і творчість у пошуковій діяльності.   

З точки зору типології методичної класифікації навчального процесу 
представники методичної науки виділяють синхронне та асинхронне навчання 

У синхронному навчанні і студенти і викладач знаходяться одночасно в 
одному місці навчання. Цей тип навчання називають безпосереднім. Учасники 
навчального процесу не повинні бути розділені часом, проте їх може розділяти 
простір. До цього типу навчання належать аудиторні заняття та вебінари, відео 
конференції тощо, на яких відбувається безпосередній повний або частковий 
зв’язок між учасниками навчальної взаємодії. Під час асинхронного навчання 
викладач і студент розділені між собою часом і відстанню. Студент виконує 
завдання у відсутності викладача за власним розкладом не в аудиторії для того, 
щоб через деякий час продемонструвати виконане завдання і пізніше отримати 
оцінку викладача. На останній стадії виконання завдання дві протилежні сторони 
можуть зовсім не зустрічатись, тобто студент отримує оцінку разом із аналізом. 
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Але, як свідчить досвід,  наполегливому студенту не завжди вистачає відгуку, він 
прагне безпосереднього спілкування із викладачем із приводу нюансів навчання.                    

Мета статті – поділитися досвідом створення Smart навчальних матеріалів з 
англійської мови для Smart студентів старших курсів і використання їх в системі 
асинхронного навчання у медичному університеті. 

Ми ставимо перед собою задачі розгляду значення та функцій елективного 
курсу іноземної мови в медичних навчальних закладах та обґрунтування базової 
платформи його організації. 

Виклад основного матеріалу. Англійська мова визнається важливим 
інструментом міжнародного спілкування в академічному та професійному житті, 
єдиним способом доступу до знань, умовою ефективної інтеграції молодих 
людей у світове співтовариство. Випускники українських університетів повинні 
мати такий рівень англійської мови, який дозволить їм повноцінно і адекватно 
брати участь в освітньому процесі та професійному житті як на національному, 
так і на міжнародному рівні (вони повинні володіти англійською мовою на рівні 
не нижче В2) [16]. Іншомовна освіта є важливим засобом, яке формує свідомість 
особистості та її здатність бути соціально мобільною у міжнародному просторі, 
сприяє веденню діалогу культур в світі, що глобалізується навколо розв’язання 
різноманітних проблем. 

Протягом останнього десятиліття за розпорядженням ректора Запорізького 
державного медичного університету кафедра іноземних мов проводить 
спеціальну підготовку з англійської мови майбутніх вчених, викладачів і 
провідних фахівців в галузі медицини. Кращі студенти медичних факультетів 
університету протягом двох останніх років навчання проходять поглиблений 
курс вивчення «Англійська мова за професійним спрямуванням: просунутий 
рівень». Цю категорію студентів в університеті називають талановитою 
молоддю, ‘смартами’. Саме ці юнаки та дівчата є резервом наукових і 
педагогічних кадрів української вищої медичної школи. 

Протягом двох завершальних навчальних років студенти проходять 
поглиблений курс англійської мови загального вжитку рівня Intermediate (5 курс) 
та курс медичної англійської мови просунутого рівня Medical English (6 курс). 

Групи комплектуються на кожному курсі за спеціальностями студентів: 
Лікувальна справа і Педіатрія. Як правило деканати відбирають на кожному 
курсі 20-25 студентів, з яких формуються дві навчальні групи. Розподіл студентів 
по групах базується на результатах спеціально підібраних діагностичних 
мовленнєвих і мовних тестів типів Enlish Level та Placement Tests. Курс навчання 
загальним обсягом 160 годин проводиться відповідно до Програми вивчення 
навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням: 
просунутий рівень» складеної відповідно до стандарту вищої освіти другого 
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(магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 
«Медицина», 228 «Педіатрія »освітньої програми магістра / спеціаліста 
медицини [14], яка містить базові положення про навчання іноземної мови та 
вимоги відносно організації навчального процесу на завершальному етапі у 
вищій медичній школі. 

Іноземна мова за професійним спрямуванням: просунутий рівень як 
навчальна дисципліна: 1) поглиблює основи знань медичної термінології з 
перспективою їх подальшого використання при виконанні субтеста з тестових 
завдань іноземної (англійською) мовою професійного спрямування ліцензійного 
іспиту «Крок 2» і іспиту з англійської мови як складової державного 
кваліфікаційного іспиту, а також в навчальному процесі і в професійній 
діяльності; 2) ґрунтується на вивченні студентами лексико-граматичного і 
професійного матеріалу іноземною (англійською) мовою і інтегрується з 
дисциплінами терапія і нормальна і патологічна анатомія, нормальна і 
патологічна фізіологія, хірургія, травматологія, акушерство і гінекологія, 
офтальмологія, отоларингологія, інфекційні хвороби, неврологія, латинь і 
медична етика. 

У групах працюють викладачі, що мають високу методичну кваліфікацію і 
великий педагогічний досвід. Навчання в групах проводиться відповідно до 
робочих календарно-тематичних планів, складених викладачами для кожної 
групи з урахуванням розвитку мовленнєвих умінь студентів. Плани та графіки 
проведення занять щорічно коригуються і затверджуються на засіданні кафедри 
іноземних мов у вересні. Заняття починаються, як правило, у вересні. Кінцева 
атестація мовних знань і мовленнєвих умінь на кожному курсі відбувається в 
квітні. 

На кожному курсі в групах передбачається проведення практичних занять 
(не менше 50% від загальної кількості занять), консультативних занять (не 
більше 10% від загального навчального часу), і дистанційного навчання, яке 
передбачає самостійне оволодіння студентами певним мовним і мовленнєвим 
матеріалом, спеціально організованим для окремих категорій студентів або всієї 
групи. 

Практичні оффлайн заняття мають у своїй основі: 1)вивчення основ 
термінології на базі обробки оригінальних медичних текстів на іноземній мові; 

2) оволодіння навичками читання, розуміння і двостороннього перекладу 
тексту; 3) складання анотацій і резюме іноземною (англійською) мовою; 4) 
розвиток комунікативних умінь в рамках тематики програми. 

На практичних дистанційних заняттях з іноземної студентам 
рекомендується: записувати лексико-граматичний матеріал, що пояснюється 
викладачем; виконувати письмові завдання; робити усні повідомлення за 
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розробленою тематикою; здійснювати двосторонній переклад; брати участь в 
дискусіях, вести діалоги. 

На 6 курсі завершальна кваліфікаційна атестація відбувається в 2 етапи. 
Студенти проходять тестування по визначенню рівня знань англійської мови 
загального споживання та медичного спрямування (English Placement Test) і 
(Occupational English Language Test for the Health Care Professionals). Усно мовні 
вміння професійного спрямування визначаються спеціальною комісією в ході 
захисту студентами курсової роботи, підготовленої на основі оригінальних 
матеріалів (професійних статей) обраною спеціальністю. Члени комісії можуть 
об’єктивно оцінити письмові та усні мовні вміння студентів шляхом перевірки 
письмових робіт і в ході фахових дискусій з проблем сучасної медицини. 
Підсумкове заняття проводиться у вигляді конференції з проблем медицини, де 
майбутні фахівці можуть англійською мовою висловлювати отримані в 
університеті професійні знання (на основі підготовлених реферативних оглядів 
професійних друкованих та віртуальних англомовних джерел в певних областях 
медицини), демонструвати вміння реагувати на професійні запитання колег, 
вести дискусію про сучасні підходи щодо наукових спостережень, досліджень 
патологічних станів пацієнтів, обговорювати умови і засоби лікування хвороб 
тощо. На основі результатів тестування і усної співбесіди за результатами 
наукової доповіді атестаційна комісія, в яку повинні включатися провідні 
викладачі англійської мови і фахівці медицини, визначає рівень володіння 
англійською мовою за професійним спрямуванням кожного студента і надає 
відповідний документ, який має валідність в університеті і враховується під час 
вступу в магістратуру та аспірантуру. За результатами атестації студенти 
отримали сертифікати, в яких визначено рівень володіння англійською мовою. 
Рівні володіння іноземною мовою визначаються за Глобальною шкалою, 
складеної на основі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінка [7, с. 24]. 

Студенти 5 курсу проходять проміжну атестацію мовленнєвих умінь в ході 
співбесіди з тематики курсу англійської мови загального споживання. 

Елективний курс англійської повинен не тільки доповнювати основний курс 
програми навчання, а й удосконалювати мовні знання і мовленнєві вміння 
студентів, починаючи від складання історії хвороби, огляду пацієнта, 
закінчуючи спілкуванням з пацієнтом і колегами щодо опису курсу лікування, 
призначень та рекомендацій з урахуванням менталітету і способу мислення 
англомовних громадян зарубіжних держав. Протягом курсу  студенти-медики  
усвідомлюють, що англійська мова є ключовим інструментом для міжнародного 
спілкування, і високий рівень володіння англійською мовою дозволяє фахівцям 
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у медицині повноцінно і ефективно брати участь в житті країни та поза її 
межами.  

Введення у процес навчання нестандартних підходів, технологій, методів в 
прийомів опрацювання іншомовного матеріалу, оригінальних  завдань є 
сприятливим фактором для розвитку мовленнєвих компетенцій студентів. Нова 
парадигма навчання полягає в тому, що сучасний студент повинен мати змогу 
сам визначатися стосовно процесу своєї освіти, а викладач – здійснювати 
мотиваційне керівництво його навчанням, тобто мотивувати, організовувати, 
координувати, консультувати та контролювати процес та результати отримання 
кваліфікаційних характеристик майбутньої професії. 

Навчальний «Практикум з англійської мови професійного спрямування» 
призначений для студентів 5-6 курсів медичного університету, які продовжують 
вивчення англійської мови  з метою вступу до магістратури та аспірантури, а 
також для студентів і широкого кола осіб, які самостійно вдосконалюють свої 
теоретичні та практичні навички володіння англійською мовою. 

Актуальність створення Практикуму визначена сьогоденням – проблеми 
медичного та соціального характеру, які постали перед світовою спільнотою на 
фоні епідеміологічної ситуації COVID-19. Майбутні лікарі повинні 
усвідомлювати небезпеку та бути готовими до вирішення   питань сучасної 
світової медицини разом з лікарями інших країн.  Програма курсу, за якої 
навчаються студенти категорії «Талановита молодь», передбачає опрацювання 
фахової загально медичної та спеціальної термінології та розвиток 
комунікативних професійно спрямованих компетентностей студентів старших 
курсів медичних спеціальностей на сучасному оригінальному актуальному 
матеріалі.  При створенні методичної складової Практикуму автори керувались 
сучасними досягненнями вітчизняної та англомовної методичної науки, брались 
до уваги рекомендації фахівців методики підготовки до міжнародних іспитів з 
англійської мови. 

Метою практикуму є удосконалення рецептивних та репродуктивних 
мовленнєвих навичок студентів і подальше формування та розвиток навичок 
професійної комунікативної  компетентності. Тексти та вправи Практикуму 
спрямовані на розширення професійного потенційного словарного та 
граматичного запасу в англійській мові майбутніх фахівців медицини та 
створення і розвиток вмінь міжмовного професійного спілкування.  

Структурно практикум складається  з  чотирьох  розділів: Module 1: Global 
Diseases; Module 2: World Medicine Takes the Challenge of Covid-1; Module 3: 
Systems and Organs of the Human Body Meeting the Challenge of Coronavirus 
Disease; Module 4: Medical English Development under the Influence of New 
Diseases. Кожен з розділів містить в собі методичні навчальні підрозділи: 
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граматичний огляд, робота з лексикою, читання, аудіювання, переклад  
(реферування), усне мовлення (діалогічне та монологічне), письмо. 

Розділи мають практично однакову структуру:  
• теоретичне тлумачення у вигляді текстового викладення рідною та 

англійською мовою базових відомостей про структуру, утворення, граматичне 
значення та синтаксичні функції граматичного явища. Приклади у посібнику 
базуються на загальній мовній лексиці, яку вивчають у середній школі та 
протягом основного курсу англійської мови в університеті. Необхідні 
пояснення з прикладами наведені у таблицях та моделях; 

• практичні завдання у вигляді вправ, тестів та квізів на формування 
граматичних навичок, що містять граматичний матеріал, наведений у 
теоретичному підрозділі; 

• лексичний матеріал, необхідний для здійснення комунікації в рамках 
зазначеної в розділі теми, що опрацьовується за допомогою виконання 
практичних завдань; 

• автентичні тексти для читання, що підібрані згідно теми розділу, які 
знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет (посилання на джерела 
надаються після кожного тексту). В рамках підрозділу «Читання» містяться 
створені авторами практикуму різноманітні практичні завдання, метою яких є 
удосконалення навичок ознайомлюючого та проглядового  читання, а також 
реферування та ділового листування; 

• аудіовізуальну презентацію у вигляді декількох (2-3) коротких оригінальних 
англомовних  тематичних відеороликів, для роботи з якими авторами створено 
низку різноманітних вправ; 

• текстові матеріали на реферування та переклад; 
• комунікативні завдання  на удосконалення навичок діалогічного та 

монологічного усного мовлення професійної спрямованості; 
• практичні завдання для розвитку вмінь ділової письмової професійної 

комунікації, які супроводжуються теоретичними поясненнями лексичних і 
структурних особливостей сучасних видів письмової діяльності. 

Опрацювання матеріалу практикуму здійснюється студентами як 
самостійно, поза межами аудиторії, так і в аудиторії. Викладач здійснює 
контроль за самостійною роботою студентів в режимі онлайн. Серед видів 
контролю роботи студентів викладач може обрати наступні види: перевірка 
скріншотів робіт студентів (виконання практичних завдань розділу: вправ, тестів 
та квізів); співбесіда по відеороликам, текстовим матеріалам та теорії розділу 
англійською мовою; проведення комп’ютерного тестування за темою.  

Кінцевий контроль рівня сформованості граматичних, лексичних вмінь, а 
також рецептивних та репродуктивних комунікативних навичок (читання, 
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аудіювання, усного мовлення та письма) здійснюється на заключному занятті у 
режимі оффлайн чи на онлайн конференціях шляхом виконання тестових завдань 
з обов’язковим аналізом та виконання усно мовленнєвих завдань. Саме у цей час 
викладач має змогу здійснювати безпосередній контакт із студентами групи, 
робити узагальнення, керувати процесом навчання усно мовленнєвої  парної, 
групової та колективної професійно орієнтованої комунікації. 

Тривалість курсу визначається кількістю розділів і передбачає 80 годин 
(20 годин на 1 розділ) в рамках одного навчального року, але викладач може 
розширити або зменшити часові рамки опрацювання матеріалу Практикуму, 
враховуючи результати успішності студентів, їх рівень володіння мовою або 
умови роботи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Організація курсу 
«Англійська мова професійного спрямування: просунутий рівень» у медичному 
університеті свідчить про те, що інформаційні технології у нашому сьогоденні 
повинні розглядатися як необхідний елемент навчального процесу. Навчальні 
посібники, складені на основі сучасних інформаційних матеріалів інтернету та 
укомплектовані інтерактивними вправами і комунікативними завданнями з 
урахуванням Smart технологій і підходів є потужним засобом навчання і 
сприяють розвитку творчої навчальної активності обох сторін навчального 
процесу. В свою чергу, Smart студенти отримують разом із задоволенням від 
власних досягнень у медичній англійській усвідомлення своєї професійної 
готовності до випробувань у всесвітньому просторі професійного і соціального 
спілкування. Перед викладачами англійської мови вищої медичної школи стоять 
завдання обґрунтування психолого-педагочічної основи формування і розвитку 
професійного іншомовного  комунікативного ядра та стоверення методичного 
смарт-комплексу з англійської мови для навчання смарт-студентів. 
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Анотація: Стаття є дослідженням актуальних напрямків адаптивного 

управління в роботі з обдарованою молоддю в Пирятинському ліцеї № 6 (під час 
епідемії та військового стану). Наголошено, що система роботи з 
обдарованими учнями – один із пріоритетних напрямів роботи школи, що 
вимагає вдосконалення науково-методичної роботи та освітнього процесу. 
Детально проаналізовано досягнення учнів Пирятинського ліцею №6 у 
всеукраїнських олімпіадах, науково-дослідній роботі, Інтернет-олімпіадах, 
інтерактивних конкурсах, творчих та спортивних змаганнях. 
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Abstract: The article is a study of current areas of adaptive management in working 

with gifted youth in Pyriatyn Lyceum № 6 (during the epidemic and martial law). It is 
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the school, which requires improvement of scientific and methodological work and 
educational process. The achievements of the students of Pyriatyn Lyceum № 6 in all-
Ukrainian Olympiads, research work, Internet Olympiads, interactive contests, 
creative and sports competitions are analyzed in detail. 

Key words: gifted youth, lyceum, adaptive management. 
 

Актуальність проблеми дослідження. На шляху України до євроінтеграції 
виникла необхідність оновлення сфери освіти, що має сприяти розвитку у 
підростаючого покоління творчих здібностей та навичок самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти, самореалізації особистості, забезпечувати підготовку 
кваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці [2, с. 67]. Саме тому 
на вістрі нагальної потреби суспільства у творчих, інтелектуально й духовно 
розвинутих громадянах відбувся бурхливий ріст таких навчальних закладів, як 
ліцеї, гімназії, спеціальні заклади для обдарованих дітей, школи-комплекси, 
приватні, недільні та авторські школи. Перед якими стоїть завдання максимального 
розкриття і розвитку потенціалу кожної особистості, формування людини як 
суб’єкта соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, 
самовизначення та самореалізації. Зокрема, у Державній національній програмі 
«Освіта» (Україна ХХІ століття) наголошується, що серед пріоритетних напрямів 
реформування шкільної освіти є своєчасне виявлення ранньої обдарованості, 
забезпечення умов для розвитку талановитих дітей, а також удосконалення 
навчально-виховного процесу в закладах освіти з урахуванням особистих якостей, 
стану здоров’я, природних задатків дитини [1]. Отже школа повинна забезпечити 
пошук обдарованих дітей, їх підтримку, стимулювання та забезпечення всебічного 
розвитку особистості як найвищої цінності суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти феномену 
обдарованості, навчання та виховання обдарованих дітей описували у своїх працях 
вітчизняні та закордонні вчені. Так, психолого-педагогічні теорії розвитку 
обдарованої особистості аналізували Ю. Бабаєва, Д. Богоявленська, Л. Виготський, 
Ю. Гільбух, О. Кульчицька, О. Матюшкін, В. Моляко, Б. Теплов, С. Рубінштейн, 
М. Холодна, Дж. Галлагер, Г. Гарднер, Дж. Гілфорд, Дж. Рензуллі, А. Таннегбаум, 
Е. Торренс. Наукові засади організації навчально-виховного процесу у закладах 
освіти сформульовані у роботах А. Алексюка, І. Аргінської, Ю. Бабанського, 
Д. Ельконіна, Л. Занкова, І. Лернера, Н. Нечаєвої, М. Скаткіна Дж. Керолл. Про 
важливість педагогічного, інноваційного менеджменту та менеджменту 
внутрішкільного управління говорили Ю. Конаржевський, В. Маслов, 
Л. Карамушка, Л. Михайлик, В. Паламарчук, Р. Фатхутдінов. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості адаптивного управління в 
роботі з обдарованою молоддю в Пирятинському ліцеї № 6 (під час епідемії та 
військового стану). 
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Об’єкт дослідження – адаптивне управління навчально-виховного процесу 
обдарованої молоді під час епідемії та військового стану. 

Предмет дослідження – педагогічна взаємодія з обдарованими дітьми в 
Пирятинському ліцеї № 6 під час епідемії та військового стану. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні навчання і виховання обдарованих 
дітей займає значне місце у державній освітній політиці України. Освітні 
інтереси цієї категорії школярів та їхні специфічні проблеми відстоюються на 
державному, обласних, районних та місцевих рівнях. А основним напрямком у 
діяльності вчителя з обдарованими учнями стає вдосконалення змісту, форм, 
методів та прийомів навчання, виховання і розвитку [3, с. 9]. 

Зазначимо, що на основі концепції шкільного менеджменту у навчальних 
закладах необхідно реалізовувати особливий підхід, за якого вчителям повинна 
надаватися необхідна допомога у плануванні, організації та здійсненні 
професійної діяльності з обдарованою молоддю з боку керівників. Разом з тим, 
концепція шкільного менеджменту змінює роль вчителів, вимагаючи від них 
максимальної уваги до політики, стратегії й тактики навчального закладу, її 
технологічних, процедурно-ритуальних та естетичних цінностей. Це положення 
вимагає від учителя творчості та гнучкості у формуванні установок і мотивів 
навчання, розвитку, раціонального використання часу. 

Реалізація принципу демократичного управління навчальним закладом 
означає наповнення новим змістом існуючих функцій управління: планування, 
організації, регулювання, контролю, аналізу та переходу до самоуправління, що 
є вищою формою демократії. Тому в управлінні навчальним закладом багато 
залежить від особистості та позиції керівника [4, с. 28]. Так, з метою реалізації 
Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та 
педагогічним колективом Пирятинського ліцею № 6 під час карантину 
пов’язаного з COVID–19 та військового стану у 2021–2022 н. р. були адаптовані 
здійснені наступні заходи: 

‒ поновлено науково-методичну базу з питань роботи з обдарованими 
дітьми та шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів 
школи, оновлено індивідуальні картки обліку здібних дітей школи; 

‒ проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних 
предметів, організована робота з підготовки та участі учнів школи в ІІ та 
ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів; 

‒ забезпечено участь учнів школи у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 

‒ забезпечено участь учнів у різноманітних інтелектуальних конкурсах; 
‒ проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані 

на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 
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‒ організовано роботу гуртків та факультативів за бажанням учнів; 
‒ забезпечено інформування про досягнення учнів школи на сторінці школи 

у соціальній мережі та на шкільному сайті. 
В умовах навчально-виховного процесу ліцею відбулася відмова від 

авторитарного стилю управління, що означає співробітництво вчителів та учнів, 
сприйняття особистості як найвищої соціальної цінності, визнання права на 
вибір, розвиток здібностей та прояву власної індивідуальності. А робота 
колективу з обдарованими дітьми ґрунтувалася на принципі академічної свободи 
педагогів, які самостійно ухвалювали рішення про вибір напрямків діяльності та 
кількості учасників, відповідно до побажань та інтересів своїх вихованців. 

Робота колективу Пирятинського ліцею №6, яка проведена у 2021–2022 н. 
р. була адаптована до умов за програмою виявлення та підтримки талановитої 
молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, мала цілу 
низку позитивних результатів. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації 
до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення 
знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу 
нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, 
Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси. Проаналізуємо більш детально 
досягнення учнів Пирятинського ліцею №6 у перерахованих змаганнях, які були 
проведені он-лайн. (В зв’язку з COVID–19 та військововим станом). 

Всеукраїнські предметні олімпіади.  
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2021–2022 н. р. брали участь учні Пирятинського ліцею № 6 та здобули призові 
місця з таких предметів: 
‒ українська мова – одне перше місце (вчитель Кисіль Н. В.), одне друге місце 

(вчитель Бугай В. М.), два третіх місця (вчителі Митропан Т. О., Дацюк Н. В.); 
‒ англійська мова – одне перше місце (вчитель Івченко А. І.), два других місця 

і одне трете місце (вчитель Федірко С. І.); 
‒ біологія – одне перше місце (вчитель Остратенко О. М.), три третіх місця 

(вчителі Остратенко О. М. Дуброва Т. В., Рогова Н. М.); 
‒ фізика – одне перше місце (вчитель Сутуга О. Г.); 
‒ хімія – одне перше місце (вчитель Лимар Т. В.). 

Мала академія наук НАН України. У 2021–2022 навчальному році 
школярі Пирятинського ліцею № 6 продовжували працювати над учнівськими 
дослідницькими проектами попри пандемію. Всього було заплановано 8 
учасників І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. 
Усі 8 учнів школи взяли участь у І етапі, 6 з яких здобули право взяти участь у ІІ 
етапі конкурсу, тобто вибороли перші місця у наступних секціях (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Участь у конкурсі-захисті МАН 2021–2022 н. р.  

учнів Пирятинського ліцею № 6 
Відділення Секція Клас  Вчитель  

Екології та аграрних 
наук 

Ветеринарія та 
зоотехнія 9 Гавриленко Т. І. 

Екологія 7 Гавриленко Т. І. 

Селекція та генетика 10 Остратенко О. М. 
Гавриленко Т. І. 

Мовознавство Англійська мова  9 Івченко А. І. 

Біологія і хімія 

Хімія 10 Рогова Н. М. 
Хімія 9 Гавриленко Т. І. 

Ботаніка 9 Рогова Н. М.  
Психологія 9 Остратенко О. М 

Необхідно зазначити, що на другому етапі двоє учнів також стали 
призерами – у секції «Ботаніка» (науковий керівник – Рогова Н. М.) та у секції 
«Хімія» (науковий керівник – Гавриленко Т. І.) учениці здобули ІІІ місця. 

Всеукраїнські конкурси дослідницьких робіт. П’ятеро учнів від 
Пирятинського ліцею № 6 стали призерами Всеукраїнського біологічного 
форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи – 2021»: учениця 
11 класу виборола ІІІ місце у номінації «Зоологія» (учитель Рогова Н. М.), учень 
9 класу – ІІ місце у номінації «Зоологія», учениця 10 класу – ІІ місце у номінації 
«Хімія», учениця 9 класу – ІІ місце у номінації «Хімія», учень 7 класу – І місце у 
номінації «Хімія». 

У «Всеукраїнському конкурсі юних зоологів – 2022» прийняло участь троє 
учнів (5, 9, 11 класів), з яких учень 9 класу здобув І місце (учитель Гавриленко Т. І.). 

В конкурсі «Птах року – 2021» двоє учнів 9 класу вибороли ІІ місце. 
В конкурсі «Юні селекціонери генетики – 2022» ІІ місце здобула учениця 

10 класу (керівники: Остратенко О. М., Гавриленко Т. І.). 
До участі у Всеукраїнському конкурсі проектів «Інтел-техно Україна – 

2022» пройшли двоє дев’ятикласників, які також посіли призові місця: в 
номінації «Хімія» учениця зайняла ІV призове місце, та нагороджена Грамотою 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 
освіти і науки України за високий рівень самостійності у виконанні дослідження; 
в номінації «Науки про тварин (ANIM)» учень 9 класу виборов ІІ місце. 

Вже другий рік поспіль здобувачі освіти Пирятинського ліцею № 6 беруть 
участь у Всеукраїнському відкритому природничому турі «Молодь. Наука. 
Природа». У 2021–2022 н. р. під керівництвом Остратенко О. М. було 
підготовлено три наукові роботи, а під керівництвом Гавриленко Т. І. – одна. 
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Активно долучалися учні і до всесвітньої олімпіади «GENIUS OLYMPIAD» 
і у національному фіналі «GENIUS OLYMPIAD UKRAINE 2022», учнів 
вибороли бронзу і срібло (учитель – Рогова Н. М). 

Цього навчального року у Всеукраїнському відборі до участі у 
міжнародному конкурсі нейронаук «International Brain Bee» прийняли участь 
троє учнів (учитель Остратенко О. М.). 

Учні Пирятинського ліцею № 6 активно долучилися до участі в 
Всеукраїнському конкурсі «Юний дослідник», а саме було подано роботи за 
такими номінаціями: «Рослини навколо нас», «Тваринний світ», «Охорона 
здоров’я», «Народознавство та краєзнавство». 

У III Всеукраїнському конкурсі екологічних проєктів серед учнівської та 
студентської молоді (організатор Державний податковий університет, м. Київ), 
учні Пирятинського ліцею № 6 взяли участь у п’яти номінаціях: «ЕКО-плакат» 
«ЕКО-публікація», «ЕКО-фото», «ЕКО-відео» (керівником усіх робіт був 
учитель Рогова Н. М.). 

В обласному конкурсі головоломок абсолютним переможцем став учень 
7 класу (учитель Щур Т. Г.). 

Участь у обласному конкурсі «Кристали: структура властивості» взяли участь 
учні 7 класу (учитель Гавриленко Т. І.) та 3 класу (учитель Петрусенко Н. І.), а у 
Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена 
Гладишевського була подана робота дослідницького напрямку учня 7 класу на тему 
«Кристали в історії та мистецтві» (учитель Гавриленко Т. І.). 

Багато уваги приділяється у Пирятинському ліцеї № 6 не тільки 
природничим дисциплінам, а і українській мові. Так, у ІІ етапі ХХ Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика учні Пирятинського ліцею отримали 
такі результати: одне перше місце (учитель Кисіль Н. В.), два других місця 
(учителі Кисіль Н. В., Дацюк Н. В.), два третіх місця (учителі Бугай В. М., 
Воронова О. В.). У «Всеукраїнській учнівській інтернет-олімпіаді з української 
мови і літератури – 2022» приймали участь учні 11 класу (учитель 
Митропан Т. О.). Також приймали участь у ІІ Всеукраїнському відкритому 
марафоні з української мови HUMAN учениці 8 класу (учитель Воронова О. В.) 
учні 6 та 7 класів (учитель Бугай В. О.). 

Учні школи традиційно брали участь у Всеукраїнських інтелектуальних 
інтерактивних конкурсах тестового характеру: «Кенгуру» (математика), 
«Бебрас» (інформатика), «Геліантус» (природознавство), «Соняшник» 
(українознавство), «Грінвіч» (англійська мова), «Копієчка». У 2021–2022 н. р. в 
зв’язку з COVID–19 учні масово долучилися до участі у безкоштовних 
Всеукраїнських інтернет-олімпіадах від освітніх платформ «На урок», 
«Всеосвіта» (математика, інформатика, географія, біологія, предмети початкової 
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школи, англійська мова, українська мова, основи здоров’я, я досліджую світ, 
хімія, трудове навчання, зарубіжна література, історія, громадянська освіта, 
правознавство). Якісна підготовка до цих конкурсів і олімпіад та участь у них 
дозволяє дітям повторювати, поглиблювати і творчо застосовувати знання з 
предметів, сприяє розвитку пізнавального інтересу школярів, формуванню у них 
адекватної самооцінки власних знань. 

Незважаючи на військовий стан у 2021–2022 н. р. у ліцеї вдалося продовжити 
традицію проведення шкільного конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів 
початкової школи, метою якого є пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу 
обдарованої молоді, вироблення навичок виконання дослідницьких проєктів. Так, 
під керівництвом Кизим І. С. та Недбайло М. С. учні посіли призові місця в номінації 
«Зоологія»; під керівництвом Петрусенко Н. І., Німець Л. С., Недбайло М. С. учні 
посіли призові місця в номінації «Ботаніка»; під керівництвом Петрусенко Н. І., 
Недбайло М. С. учні посіли призові місця в номінації «Охорона здоров’я»; а у 
номінаціях «Природознавство» та «Література» перемогли учні вчителів 
Недбайло М. С. та Скочко І. М. відповідно. 

Учні 4-х класів також активно залучалися до участі у інших конкурсах 
(дослідницьких, творчих чи інших, окрім тестових), а саме: на обласному етапі 
Міжнародного екологічного конкурсу «Образ природи» учні 3 класу початкової 
школи посіли І та ІІІ місця (учитель Скочко І. М.); та учні 4 класу – І, ІІ та 
ІІІ місця (учитель Петрусенко Н. І.). 

Творчі змагання та конкурси. Протягом 2021–2022 н. р. учні школи взяли 
участь у низці творчих змагань та конкурсів: 
1. Міський конкурс дитячої казки – учасником була учениця 6 класу (учитель 

Макаренко Л. В.). 
2. Обласний конкурс «Космічні фантазії» учениця 6 класу виборола І місце 

(учитель Макаренко Л. В.). 
3. Обласний конкурс буктрейлерів, презентацій (районний етап) – учень 7 класу 

зайняв ІІІ місце (учитель Макаренко Л. В.). 
4. Другий етапі ХХІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Заради 

честі, миру і майбутнього України історії України і державоутворення» 
учениця 11 класу отримала І місце (учитель Бражник О. В.), на обласному 
етапі ця робота посіла ІІ місце, а на Всеукраїнському етапі – учасник. 

5. Конкурс з нагоди 430-річчя надання Пирятину Магдебурського права й 
затвердження першого герба міста, який проводило управління культури, 
також приніс у скарбничку ліцею призові місця: під керівництвом Лимар Т. В. 
учні вибороли І та ІІ місця, під керівництвом Глобинець І. М. та Васько А. А. 
діти посіли ІІ та ІІІ місця відповідно. 
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6. Обласний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», який є 
традиційним, приніс І місце учениці 9 класу (учитель Христич Н. О.) та 
почесні грамоти учасників учням 2, 3, 5 класів (учитель Христич Н. О.). 

7. Міжнародний конкурс молодіжного мистецтва «Всесвітній день дикої 
природи», учасницею якого була учениця 9 класу (учитель Христич Н. О.). 

8. Он-лайн виставка «Діти проти війни». Учні ліцею були активними учасниками 
у номінації малюнок (учитель Нестеренко О. П). 

9. Міжнародний конкурс «Знай і люби свій рідний край», в якому немає вікових 
обмежень. Так, у 2021–2022 н. р. у числі учасників та переможців були 
представники початкової (3, 4 клас), середньої (5–9 класи) та старшої (10 клас) 
шкільної ланки. 

Спортивні змагання. Традиційно, школярі Пирятинського ліцею № 6 
брали активну участь у спортивних змаганнях міського, районного, обласного та 
Всеукраїнського рівнів під керівництвом учителів фізкультури Холода А. М. та 
Холод Ю. В.: у міських змаганнях з баскетболу, спартакіаді з легкої атлетики, 
низці обласних чемпіонатів та Всеукраїнських змагань з легкої атлетики, на яких 
отримали неодноразові перемоги. Учасниками та призерами стали загалом 84 
учні, які здобули 17 перемог на обласному рівні та 1 перемогу – на 
Всеукраїнському рівні. Результативність участі школярів у спортивних 
змаганнях, 2021–2022 н. р. представлено в таблиці 2 

Таблиця 2 
Результативність участі у спортивних змаганнях, 2021–2022 н. р. 

Участь у спортивних змаганнях. 2020–2021 н. р. 
Міського (районного) рівня Обласного рівня Всеукраїнського рівня 

К-сть Результат К-сть Результат К-сть Результат 

2 

І місце – 5 

5 

І місце – 6 

2 

І місце – 1 
ІІ місце – 7 ІІ місце – 5 ІІ місце – 0 
ІІІ місце – 6 ІІІ місце – 6 ІІІ місце – 0 
Без місць – 9 Без місць – 26 Без місць – 13 

Висновки. Отже, 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 результативність діяльності навчального 
закладу з обдарованими учнями залежить від того, наскільки вдало було 
розроблено систему управління навчально-виховним процесом. 
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Актуальність: як відзначено в “Національній доктрині розвитку освіти 

України у ХХІ столітті”, “1. Мета державної політики щодо розвитку освіти 
полягає у створенні умов для розвитку особистості і самореалізації кожного 
громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і 
навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної 
культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову 
європейської та світової спільноти ” [2]. 

Одним із важливих завдань сучасної вищої освіти в Україні є забезпечення 
високої якості загальної і вищої освіти. Так, у Законі України “Про вищу освіту” 
(01.07.2014) серед основних завдань, що висуваються нині перед вищими 
навчальними закладами відзначені: “провадження на високому рівні освітньої 
діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за 
обраними ними спеціальностями; формування особистості шляхом патріотичного, 
правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах; збереження та примноження моральних, 
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; поширення знань серед 
населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян” [1]. 
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У цьому зв’язку проблема організація виховної роботи зі студентською 
молоддю у вищих навчальних закладах, у тому числі й сільськогосподарського 
профілю набуває особливої гостроти й актуальності. 

Предмет дослідження – технології національного виховання С.Ф. Русової. 
Слово “ технологія ” походить від грецького слова techne – мистецтво, 

майстерність та logos – вчення. Тому термін “ педагогічна технологія ” в 
перекладі означає вчення про педагогічну майстерність, педагогічне мистецтво. 

Поняття “ педагогічна технологія ” виникло у 60-х – 70-х рр. ХХ ст. і 
асоціювалося переважно з методикою використання технічних засобів навчання. 

В сучасному розумінні " технології " як означення отримало в останні 
десятиліття відтоді, як в розвинених країнах почали виділятися розробники: 
нових видів продукції, матеріалів, способів обробки і т. п. Вони стали продавати 
виробникам, в менш розвинені країни, ліцензії на право випуску своїх розробок, 
супроводжуючи ці ліцензії детальним описом способів, засобів і умов 
виробництва – тобто технологіями. 

Сьогодні намітилися два підходи до трактування поняття “технологія”.  
У першому, за давньою історичною традицією – технологія трактується як 

“сукупність прийомів і способів переробки різних середовищ”. При цьому мається 
на увазі, що середовища можуть бути будь-якими, у тому числі інформаційними, 
політичними. 

При іншому підході, який, очевидно, більш відповідає сучасному проектно-
технологічного типу організації суспільства: “Під технологією розуміють 
сукупність методів, операцій, прийомів і т. д., послідовне здійснення яких 
забезпечує вирішення визначеного завдання ”. У цьому визначенні технології 
спрямовані на вирішення конкретизованого завдання. Такий підхід до 
визначення технологій принципово новий. 

Отже, педагогічна технологія – це система умов, форм, методів, засобів і 
критеріїв вирішення визначеного педагогічного завдання. 

Мету і завдання виховання Софія Федорівна намагалася визначити, виходячи з 
їх історичної та соціально-економічної обумовленості, на основі глибокого і 
всебічного вивчення об’єктивно діючих законів і закономірностей розвитку людини, 
природи, суспільства, людського мислення, спираючись на передові педагогічні ідеї, 
висновки й положення класиків європейської та світової педагогічної думки, цінний 
вітчизняний і зарубіжний педагогічний досвід. Проаналізувавши погляди на цю 
проблему багатьох вчених, педагогів, зокрема Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локка, Й. Песталоцці, Й. Гербарта, Ф. Фребеля, Г. Спенсера, М. Монтеня, 
Д. Писарєва, П. Лєсгафта та ін., і відзначивши, що в педагогіці історично 
утвердилися два напрями у справі визначення мети виховання:  

один – це надання більшого значення розвиткові розуму, думки, мислення 
(Сократ, Мілль, Монтень, Рейн та ін.); 
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другий – розвиткові волі, характеру, почуття (Кант, Руссо, Герцен, Лєсгафт 
та ін.).  

С. Русова, спираючись значною мірою на великий власний педагогічний 
досвід, приходить до висновку, що “тільки найпильніша увага до всіх виявів 
фізичного та духовного складу дитини може забезпечити досконалий розвиток 
духу й тіла” [3]. 

“Взагалі питання мети виховання тісно зв’язане з визначенням вищих 
вартостей життя, – писала вчена, – це питання цілком філософічне, яке і зв’язує цю 
науку з педагогікою. З цим питанням рівночасно виникають і другі, а саме: які 
інтереси та напрямки маємо культивувати в нашої молоді, яке маємо готувати 
громадянство. І ось таким шляхом філософічне питання мети і завдання виховання 
набирає політичного та соціального характеру. І ці питання не можна розв’язати і 
пояснити одними вимогами життя, а лише тими ідеалами, що на той час панують у 
громадянстві. Але треба не один раз розглянути ці ідеали, перевірити – чи 
суперечать вони якимсь справедливим реальним вимогам життя” [4, 7]. 

На жаль, відзначала далі дослідниця, у людей не однакові ідеали, не однакові 
моральні орієнтири і цінності. Одні становлять собі в житті понад усе практичні 
вигоди, багатство, владу, інші – високі духовні і моральні якості. Уявлення про 
добро і зло є дуже широкі і неоднакові у різні історичні епохи. Так, в епоху 
Середньовіччя моральній людині ставився в обов’язок боротися з усіма спокусами 
світського життя, всі природні імпульси вважалися за гріх і від людини вимагали 
стриманості, обмеженості у виявленні природних потреб, аскетизму. У наступні 
часи панувала протилежна доктрина: всі природні нахили та імпульси мають повне 
право на існування, на свободу виявлення й пошуку людиною бажаного їй щастя і 
всі фактори – соціальні, політичні, економічні та інші – мали сприяти цьому. Таким 
чином, в кожну історичну епоху панують свої духовні та матеріальні цінності і тому 
не існує “абсолютно доброго виховання, яке мало б однакову цінність при всяких 
умовах життя, як змінливі ідеали громадянства, так змінливе й те виховання, що 
готує до громадського життя” [4, 5]. 

Національно-патріотичне виховання виховання, за переконанням вченої, є 
вирішальним і найважливішим грунтом у справі зміцнення моральних, 
духовних, естетичних і національних сил народу, відродження його духовності, 
утвердження серед інших народів світу, бо, як показує історичний досвід, 
«міцнішою нацією в наші часи виявляє себе та, яка краще інших вичерпала в 
своєму вихованні свої глибокі національні скарби й національній психології дала 
вільний розвиток – Германія, Англія, Японія» [6]. 

Правильно поставлене національне виховання, доводила С. Русова, 
дозволить глибоко проникнути в духовні скарбниці свого народу, і, кохаючись у 
своїй національній культурі, шануючи й поважаючи її, дитина цікавитиметься й 
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поважатиме культурні й національні здобутки інших народів і націй А це 
приводитиме не до націоналізму і шовінізму, як застерігали опоненти, а до 
єднання й порозуміння між народами і націями світу, бо “тільки та людина може 
симпатично ставитися до долі чужого народу, яка цілим серцем своїм кохає свій 
рідний край, яка свідомо працює для свого власного народу” [2, 6]. 

Основним документом яким керуються в виховної роботі є: "Комплексний 
план виховної роботи Відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний 
інститут" на 2021–2022 навчальний рік. 

Цикл заходів в інституті, що присвячені національно-патріотичному 
вихованню:  
1. Свято початку нового навчального року, посвята в студенти НАТІ. 
2. Мітинг з нагоди визволення м. Ніжина від німецько-фашистських 

загарбників та тематичні виховні години в групах. 
3. Проводити бесіди стосовно міжнаціональних відносин, збереження миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами. Брати участь у святкуваннях знаменних дат. 

4. Проводити бесіди з використанням ілюстративного матеріалу про історію 
державних символів. 

5. "Козаки в колисках виростають знов" (до Дня українського козацтва) 
6. Зустріч з працівниками об’єднаного міського військкомату "Збройні сили 

України - сучасний стан та перспективи". 
7. Виховні години патріотичного спрямування: 

•"Україна – незалежна, суверенна держава"; 
•"Тепло своїх долонь і розуму я Україні милій віддаю"; 
•"Шлях України до незалежності"; 
•"І буде син, і буде мати, і будуть люди на Землі"; 
•"У горнилі боротьби народжується нація"; 
•Рідна мово материнська, ти душа мого народу"; 
•"Батьківська криниця"; 
•"Я з пам’яттю живу, политою сльозами"; 
•"Волі народної дзвін"; 
•"Пам’яті борців за волю"; 
•"Кобзарю, вічний ти, як саме життя!"; 
•"Чернігівщина - мій рідний край"; 
•"Живи й процвітай моя Україно, для миру, для щастя, любові й добра!" 

8. Цикл виховних годин "Народні звичаї та обряди": 
•"Українське весілля"; 
•"Дитина народилась"; 
•"Колядки, свято коляди"; 
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•"А ще третій празник – свято Водохреща" 
•"А хто, хто Миколая любить" 

9. "У хлібі пісня назавжди... " (І етап огляду-конкурсу аматорських колективів 
серед аграрних ВНЗ ) 

10. Цикл лекцій: 
•"Державотворча роль української мови в сучасній історії"; 
•"3 історії української мови"; 
•"Роль Всеукраїнського товариства "ПРОСВІТА" імені Тараса Григоровича 

Шевченка в історії українського народу" 
11. Читацька конференція "3 любов’ю до рідного краю" (до Дня української 

писемності та мови) 
12. Тематичний вечір: "Світлиця Шевченківського заповіту" 
13. Екскурсії по історичних місцях (до Міжнародного дня пам’ятників та 

історичних місць). 
14. Мітинг-реквієм до Дня Перемоги 
15. Організація роботи Ради музеїв інституту 
16. Організація роботи "Української світлиці 

Також для покращення національно - патріотичного виховання створюється 
музейний комплекс: «Музей Історії», «Музей Хліба», «Кімната Гідності і 
Пам’яті», музей під відкритим небом «Минувшина:Побут, реманент». 

Отже, у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів 
і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» в 
контексті реалізації технології національного виховання С.Русової виховний 
процес здійснюється національно-патріотичне виховання обдарованих 
студентів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розглядається класифікація типів обдарованості, система 
організації роботи з обдарованими дітьми, роль та форми роботи з дітьми. 

Ключові слова: обдарованість, концепція обдарованості, здібності, 
методики, діагностика, організація роботи. 

The article deals with  the classification of types of giftedness, the system of 
organization of work with gifted children, the role of teachers and forms of work with 
gifted children. 

Key words: giftedness, giftedness concept, abilities, methods, diagnosis, 
organization of work. 

 
В сучасний період становлення нових суспільних відносин в Україні зростає 

попит на обдаровану особистість, яка нестандартно мислить, наділену 
працездатністю, на нового типу інтелігенцію, здібну не тільки відродити 
національні традиції, але й вивести нашу освіту й культуру із кризового стану, 
привести їх у відповідність до сучасності. 

Нині стає життєвою необхідністю організація роботи з обдарованими 
дітьми. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей 
є одним із головних завдань удосконалення системи освіти.  

Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення 
від норми або негативізм. Експерименти проведені в багатьох країнах світу, 
переконливо показали, наскільки складно перебудувати систему освіти, змінити 
ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти бар’єри, що блокують її 
таланти. Саме тому для збереження інтелектуального потенціалу нації, який є 
показником духовного і матеріального поступу країни, дедалі актуальнішою стає 
проблема навчання і розвитку обдарованих дітей.  

Теоретичні питання обдарованості досліджували А. Н. Лєонтьєв, 
С. А. Рубінштейн, П. Я. Гальперін, Б. М. Тєплов, В. Ананьєв, О. Ковальов, 
Г. Костюк та інші. Так, Б. М. Тєплов першим після ігнорування в радянській 
науці проблеми індивідуальних відмінностей запропонував власне визначення 
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здібностей та обдарованості. Він вважав, що обдарованість – якісно своєрідне 
сполучення здібностей, від якого залежить ймовірність більшого чи меншого 
успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності. 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті з цього   

приводу зазначає, що система освіти має забезпечувати «розвиток у дітей і 
молоді творчих здібностей, підтримку обдарованих дітей, формування навичок 
самоосвіти і самореалізації особистості». 

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, 
тривким запам’ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками 
самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо. Їм 
властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової 
діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість 
різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву у науковому 
осмисленню певні явища, стереотипи, догми. 

В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу 
учителя з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх 
розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання. 

Для розвитку обдарованості вчителі початкових класів повинні 
застосовувати  інноваційні технології, оригінальні виховні ідеї, форми й методи 
позаурочної роботи, нестандартні підходи в управлінні навчально-виховним 
процесом. 

Для виявлення обдарованих дітей вчителі мають бути обізнані з концепцією 
обдарованості, розуміти зміст понять «талант», «обдарованість», «здібність», 
«обдарована дитина», знати психолого-педагогічні особливості обдарованих 
дітей, види обдарованості, специфіку роботи з такими дітьми. Платон вважав, що 
юні обдарування треба навчати окремо, а Конфуцій пропонував інтенсивно 
розвивати саме таких дітей, бо в них вбачав гарантію майбутнього нації.  

Серед багатьох методичних класифікацій типів обдарованості популярною 
в сучасній практичній психології є американська, за якою виділяють типи 
обдарованості:  

- інтелектуальний (спостережливість, гострота мислення, гарна пам’ять 
забезпечують таким дітям швидке засвоєння матеріалу, легкість у навчанні; діти 
цього типу самостійно поглиблюють знання, читають складну літературу, мають 
розвинуті аналітичні навички та абстрактне мислення); 

- академічний (це діти також із високим інтелектом, але мають здібність 
саме до навчання, вміють і люблять вчитися, стають відмінниками й 
медалістами, можуть мати або загальну здатність до навчання або здібності до 
певної галузі); 
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- творчий (дитина нестандартно мислить, створює унікальні проекти, 
продукує оригінальні ідеї, має особливий погляд на світ, незвичний підхід до 
розв’язування стандартних ситуацій; шкільні програми рідко дають можливість 
таким дітям реалізувати себе, тому потрібні додаткові творчі завдання, які 
сприяють виявленню незвичайного бачення світу; часто креативні учні не є 
відмінниками, більше того, незалежність у поглядах може призводити до 
конфліктів із учителями); 

- соціальний (діти винятково здібні до лідерства, спілкування та розуміння 
людей; цей тип обдарованості демонструє і високий рівень інтелекту, і розвинуту 
інтуїцію; серед дітей є емоційні лідери та лідери дії: у перших на високому рівні 
розвинута емпатія – здатність до співпереживання, вони є своєрідною «жилеткою», 
до них постійно звертаються за підтримкою, це чудові психологи; другі – лідери дії, 
вміють приймати рішення, керувати, захоплювати; такі діти часто виступають 
публічно, приваблюють однолітків зовнішнім виглядом та впевненістю); 

- художній (цей вид обдарованості виявляється у вагомих досягненнях та 
інтересі до музики, танців, живопису, скульптури, акторської майстерності; такі 
діти змалку багато часу приділяють улюбленому заняттю); 

- психомоторний (до цього типу відносять учнів, здібних у спорті та в інших 
галузях, де потрібні розвинуті тонка моторика і координація; стереотипно 
вважають, що спортивно обдаровані учні мають недостатній інтелектуальний 
розвиток. Дійсно, спортсмени рідко бувають відмінниками в академічному 
навчанні, але це не через низький інтелектуальний рівень, а з-за браку часу чи й 
бажання навчатися). 

Взаємодія учителя з обдарованими дітьми повинна базуватися з 
урахуванням таких психолого-педагогічних принципів: 

- формування взаємин на основі творчої співпраці; 
- організація навчання на основі особистої зацікавленості учня, його 

індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної 
суб’єктивної активності дитини на основі його внутрішніх уподобань); 

- превалювання ідей подолання труднощів, досягнення мети в спільній 
діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів (сприяє вихованню 
сильних натур, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість); 

- вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку 
творчого мислення й прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання); 

- розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння, «згортати» і 
деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне 
мислення); 

- гуманістичний, суб’єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне 
визначення гідності особистості, її права на вибір, високу думку, самостійний 
вчинок); 
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- створення нового педагогічного середовища (будується на основі 
співдружності, педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей).  

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. 

Обдаровані діти досить вимогливі до себе, часто ставлять перед собою цілі, 
яких не можна досягти в даний момент, що призводить до емоційного розладу і 
дестабілізації поведінки.  

Робота з обдарованими дітьми 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 вчителям.  

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках, в 
позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має наповнюватись 
науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових 
завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки 
навчальної інформації. 

Серед методів навчання обдарованих учнів мають переважати самостійна 
робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. 
Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, 
систематизація, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові 
ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні 
мати творчий характер. 

Вище перелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, 
доповнюються системою позакласної роботи та позашкільної, виконання учнем 
поза навчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка 
або участь у (наукових) тематичних масових заходах, огляди-конкурси 
художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо. 

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання 
різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу 
науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком 
інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обрані профілю позашкільних занять. 

Система роботи з виявлення обдарованих дітей включає в себе: 
- попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь.; 
- спостереження за роботою учнів на уроках, під час позакласних заходів; 
- аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт; 
- аналіз результатів участі в різних конкурсах, інтелектуальних змаганнях. 
Крім безпосереднього виявлення дітей, які мають особливі здібності, перед 

педагогом стоїть завдання організації роботи з ними. У початковій школі ці 
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процеси важко розділити. Феномен обдарованості достатньо складний і тесту, 
який швидко й безпомилково виявить обдаровану дитину, не існує. Тож 
організовувати роботу задля виявлення обдарованості учнів у початковій школі 
доречно за такими чотирма етапами.  

1. Збір первинної інформації про високі успіхи у будь-якій діяльності. 
Відбувається на початку навчання в початковій школі. Джерелами 

інформації є батьки та вихователі. Методом, яким педагог і психолог можуть 
скористатися для визначення напряму обдарованості на першому етапі, є 
спостереження за допомогою спеціальних карт. Наприклад «Карти 
обдарованості Хаана та Каффа» розраховані на дітей молодшого шкільного віку, 
можна зібрати про це інформацію за допомогою бесід або анкет. Отже, методика 
начебто є та певні орієнтири вона визначить. Але суть методики в тому, що сам 
учитель не отримує інформації ззовні, а власне спостерігає та систематизує те, 
що бачить. Ця та подібні методики базуються на методі експертизи, де експертом 
є вчитель. Саме вчитель має відповісти на питання щодо особливостей кожної 
дитини, а після обробки результатів — отримати вираження різних типів 
обдарованості та певний профіль на дитину. 

2. Індивідуальна оцінка творчого потенціалу й особливостей дитини.  
Цей етап триваліший за часом та полягає в застосуванні низки методів 

педагогом і психологом:  
– спостереження  
– тестування 
– аналіз продуктів творчої діяльності тощо. 
У цілому картину можна побачити, проаналізувавши оцінки учнів, 

діагностичні роботи, їхню успішність. Коли ще немає бальних оцінок, учитель для 
діагностики може використати тести та завдання, щоб оцінити: базові навички 
читання, письмові навички, математичні навички, словниковий запас тощо.  

В інтелектуально обдарованих дітей можуть бути високі оцінки з одних 
предметів, та низькі з інших. Більш показовими тут будуть не академічні успіхи, 
а результати тестів на вимірювання ІQ (наприклад, тести Біне, Векслера, Равена 
тощо). Завдання в методиках побудовані таким чином, що якщо навіть дитина не 
вміє читати, але має високий рівень розвитку мисленнєвих процесів, вона може 
отримати високі бали з тестування. 

Торренс розробив методику виявлення креативності, яку можна 
застосовувати для діагностики молодших школярів. За результатами тестування 
через формули вимірюють гнучкість, швидкість та оригінальність творчого 
мислення. «Побачити» креативність вчитель може й під час навчального процесу 
без тестів. Показовими завданнями для виявлення креативного мислення можуть 
бути будь-які завдання, які мають не репродуктивний характер, а побудовані на 
технології мозкового штурму. 
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В експертизі соціальної, зокрема лідерської, обдарованості в початковій 
школі допоможуть спеціальні карти-опитувальники для педагогів. Наприклад, 
шкалу з характеристиками лідерської обдарованості має методика Джозефа 
Рензуллі. 

Важко виміряти художню обдарованість, відсутні об’єктивні критерії та 
формалізовані тести. Певним чином критеріями можуть бути дитячі: 
оригінальність, мислення, уява та фантазія. 

Якщо говорити про психомоторну обдарованість, тут, як і в попередніх двох 
типах, діагностувати можна лише окремі складові: координацію рухів тіла,  
координацію роботи очей та рук, швидкість реакції орієнтування в просторі, 
м’язовий тонус, спритність тощо. Оскільки більшість дослідників ідентифікують 
психомоторну обдарованість зі спортивною, спостерігати її виявлення можна 
саме під час виконання фізичних вправ. За зрозумілими причинами, провести 
комплексну діагностику всіх складових спортивної обдарованості в школі 
складно. У навчальній практиці показовими щодо розвитку зорово-моторної 
координації для вчителя можуть бути завдання на: малювання за зразком, 
проходження лабіринту, орієнтацію в просторі, штрихування різними лініями 

3. Формування та поглиблення дитячих здібностей.  
Для розвитку дитячих здібностей застосовують низку методичних прийомів 

і форм навчальної та позакласної роботи. Другий і третій етап можуть 
відбуватися паралельно, адже специфічні здібності дітей можуть виявлятися вже 
в процесі творчої діяльності. Класні форми роботи, які допомагають й дітям з 
інтелектуальною та академічною обдарованістю розвиватися: факультативні 
курси, дослідницька діяльність на уроках, інтелектуальні ігри, вікторини тощо. 
Доцільно поєднувати класну роботу з обдарованими дітьми з груповою. 
Найчастіше формами групової роботи в початковій школі є: гурткова 
(позаурочні заняття з предметного напрямку) та командна (підготовка команди 
для участі в інтелектуальному конкурсі). Звісно, слід приділяти увагу й 
індивідуальній роботі з обдарованими дітьми — давати їм додаткові завдання на 
уроках, індивідуальні позаурочні проекти тощо. 

Щодо розвитку креативності, то тут є певні принципи педагогічної роботи: 
підвищена увага до нестандартних питань учнів та завдань, повага до 
незвичайних учнівських ідей, формування впевненості у дітей, що їхні ідеї цінні, 
домінування практичних завдань над теорією, перевага творчих завдань над 
репродуктивними, індивідуальних — над масовими.  

Розвивати соціальну обдарованість дитини під час навчального процесу 
можна так: співпрацювати з соціально обдарованою дитиною, певним чином 
«користуватися» її лідерськими та організаторськими якостями на уроках 
(наприклад, назначати керівником групи під час групової роботи над проектом) 
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ввести в актив, доручати максимум позакласної організаторської роботи, давати 
значимі ролі у виховних публічних проектах (бути ведучим на сцені, 
організувати флеш-моб під час виступу та інше). 

В учнів, які мають значні спортивні чи художні досягнення, вже у 
початкових класах часто інтереси та коло спілкування сформованія поза 
школою. Однокласники та вчителі більше захоплюються їхніми досягненнями 
начебто здалеку. У школі таких дітей часто (якщо не постійно) залучають до 
конкретних заходів: концертів, конкурсів, виставок, змагань. Це позитивно для 
соціалізації, але творчим середовищем для розвитку обдарованості дитини 
лишається позашкільний заклад. 

4. Формування банку даних про особливості обдарувань дітей.  
Зазвичай до випуску з початкової школи вчитель уже має повну 

характеристику здібностей учнів. Зібрана інформація має бути надійною для 
прогнозування можливого напрямку розвитку учня.  

Таким чином, після виявлення певних здібностей постає завдання їх 
розвитку. Педагогічна і психологічна практика свідчить, що не можна на 
замовлення «створювати» творчі особистості, можна лише створити умови, 
розробити способи стимуляції активності. Створення відповідних умов для 
виявлення і розвитку творчих здібностей – основна умова розвитку обдарованої 
особистості. 

Отже, розвиток особистості обдарованої дитини є невід’ємною складовою 
соціально значущої проблеми забезпечення оптимальних умов для самоактуалізації 
обдарованих дітей, яку нині вирішує наше суспільство. Для успішного розв’язання 
зазначеної проблеми важливо враховувати всі ті як позитивні, так і негативні 
фактори, що впливають на розвиток обдарованих дітей, починаючи ще з 
дошкільного віку. Отож, педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, повинні 
мати стійку соціальну і моральну установку, доброзичливість у ставленні до учнів 
і навколишніх; особливо високі вимоги мають ставитись до їх культурних знань і 
до манери поведінки. На кожному уроці приділяти увагу обдарованим дітям, 
використовувати завдання творчого характеру. Систематична та послідовна робота 
в цьому напрямку обов’язково принесе свої результати. 

Постійно працюючи з обдарованими дітьми, слід пам’ятати слова В.О. 
Сухомлинського: «Обдарованість людини - це маленький паросточок, який ледве 
прокльовується із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і 
леліяти, доглядати за ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід».  
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РЕАЛІЗАЦІЯ STEАM-ПІДХОДІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 
ТА АСТРОНОМІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

САМОЕФЕКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Формування самоефективної особистості стає надзвичайно особливим в 

умовах сьогодення, коли на український народ бореться проти ворога. Одним із 
шляхів формування впевненої, ефективної, компетентної сучасної особистості 
є реалізація STEAM-освіти в навчальній та позаурочній діяльності з фізики та 
астрономії.  

Ключові слова: STEAM-освіта, самоефективність, навчання, фізика, 
астрономія.  

The formation of a self-effective personality becomes extremely special in today’s 
conditions, when the Ukrainian people are fighting against the enemy. One of the ways 
to form a confident, effective, competent modern personality is the implementation of 
STEAM-education in educational and extracurricular activities in physics and 
astronomy. 

Key words: STEAM-education, self-efficacy, learning, physics, astronomy. 
 
24 лютого для багатьох з нас зупинився час. Здається, що рухнула якась 

значна частина нашого спокійного, гарного, стабільного життя. З нападом на 
Україну росіян змінюються і деякі наші пріоритети: головним стає вижити. 
Постають питання: залишатися чи евакуюватися в безпечне місце, як 
облаштувати подальше життя, як допомогти армії і країні в цілому. Діти це також 
все розуміють. Здається, що більшість з них стрімко подорослішала. Це все 
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забирає дуже багато сил та енергії. Багато хто ставив питання: чи варто навчатися 
дітям під час війни?  

Для мене особисто відповідь на це питання однозначне: варто. Але дещо 
може змінюватися вектор навчання, якість його пріоритети. Варто також 
замислитися, які навички актуальні зараз або будуть потрібні після нашої 
перемоги, і їх потрібно формувати? 

Порівнюючи рівні життя та технічних досягнень різних країн (а людина 
завжди бажає прямувати до кращого!) розумієш, що на наших очах відбувається 
обвал цивілізації, якій як мінімум 2000 років. Куди ми йдемо? Час задуматися ...  

Розширення сучасних інноваційних технологій спонукають молодих людей 
до пошуку нових шляхів самовизначення, самореалізації та відповідних умов 
посилення здатності до самоефективності особистості, що визначає успішність 
молодої людини в діяльності та у взаєминах із людьми. 

В освіті та навчанні важливою стає когнітивна гнучкість, коли людина вміє 
безболісно адаптуватися, своєчасно «перемикатися».  

Навчання змінює мозок людини у фізичному сенсі: збільшується якість 
нейронної мережі, тобто зростає сіра і біла речовини. Тому навчання – це 
інвестиція в майбутнє самого себе, адже тренований мозок згасне пізніше. 

Цифрова реальність народжує «новий вид» людини. Доктор біологічних 
наук, доктор філологічних наук, професор Тетяна Володимирівна Черніговська  
називає його «Homo Confusus» або «людина в розгубленості». Вона зауважує, що 
«Везіння з генами – це як рояль «Steinway», який дістався у спадок. Добре, 
звичайно, але грати-то на ньому все одно потрібно вчитися.» [1] 

Ретельно вивчаючи від яких факторів залежить успішність людини, Тетяна 
Черніговська наполягає на постійній напруженій роботі мозку: «Якщо ми 
ляжемо на диван і будемо там лежати півроку, то не зможемо встати. Якщо мозок 
буде читати ідіотські журнали, спілкуватися з дурнями, слухати легку безглузду 
музику і дивитися тупі фільми, то нема на що скаржитися. Мозок повинен важко 
працювати. Важко – ключове слово. Мозку має бути важко. Книга, яка може бути 
для когось легка, але для вас вона складна. Фільм, який ви не розумієте. Отже, 
ви будете думати, читати критику. Або спектакль, де не ясно, що хотів сказати 
режисер. В такому випадку мозок буде зайнятий роботою». [1] 

Особистість постійно перебуває у стані безперервного розвитку і важливого 
значення набувають її внутрішні важелі активності. 

Пошуки власного «Я» на соціальному та особистому рівні є 
фундаментальною потребою особистості, що веде її шляхом самопізнання. 
Мотивація саморозвитку та самовдосконалення є обов`язковою складовою 
самоефективності особистості як здатності «бачити» життєві перепони у 
«правильній» перспективі. [2]  
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Поняття самоефективності (self-efficacy) ввів А. Бандура. Під ним ми 
розуміємо відчуття власної компетентності та ефективності, в також уміння 
усвідомлювати свої здібності та вибудовувати поведінку, яка б відповідала 
специфічному завданню або ситуації. [3] 

Проблематика навчальної самоефективності особистості нині є актуальною, 
оскільки збільшується інформаційний простір, техногенність суспільства, 
стрімко оновлюються знання. Все це змушує людину до навчальної активності. 
Освіта стає не лише відображенням соціокультурних норм, цінностей, які в 
умовах спеціально організованого середовища, що розвивається, є основою для 
розвитку пріоритетів особистості, вона відіграє важливу роль у формуванні 
пізнавального інструментарію, суб’єктних характеристик індивіда, сприяє 
розкриттю особистісного потенціалу, формує потребу в ефективному навчанні, 
самоосвіті, саморозвитку, саморусі. [4]   

Кінцева мета навчальної діяльності – це перетворення людини з такої, яку 
навчають, у людину, яка навчається, зацікавлену в самозміненні та здатної до 
нього. Згідна з думкою Гальцевої, що самоефективність особистості у навчальній 
діяльності – це не тільки оцінка своїх навчальних здібностей, а й потреба у 
внутрішніх змінах суб’єкта навчальної діяльності, які мають відбутися у 
результаті  виконання навчальних дій. [4]  

А. Бандура вказує, що люди з високим рівень самоефективності є більш 
зацікавленими в освіті та професійних заняттях «навчання для них стає частиною 
життя і забезпечує їх основним джерелом особистісного зростання». [5] 

На ефективність навчання впливають різні соціально-психологічні 
чинники: організація навчального процесу, методи та технології навчання, 
професійно значущі якості педагога, мета, потреби, особистісні якості суб’єкта 
навчання тощо. З-поміж критеріїв ефективності навчання Н. Кузьміна 
виокремлює [6]:  
• внутрішні – академічна (навчальна) успішність, якість знань і навиків, рівень 

розвитку суб’єкта навчання, рівень навченості та внутрішня готовність до 
різних психологічних змін і перетворень відповідно до нових навчальних 
цілей;  

• зовнішні – ступінь адаптації до соціального життя і професійної діяльності; 
темпи зростання процесу самоосвіти як пролонгований ефект навчання; рівень 
освіченості або професійної майстерності; готовність підвищити освіту. 

Впевнена, що одним з шляхів формування високоефективної особистості, 
яка здатна працювати в галузях, які пов’язані з високотехнологічним 
виробництвом на стику з природничими науками та креативними індустріями 
(creative industries), є STEAM-освіта. Ми живемо у світі, який не розділено на 
окремі дисципліни чи предмети, тому й важливо бачити його цілісним, а це і 
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пропагує STEM-освіта. Саме вона надзвичайно гарно пов’язує науку, технології 
та навчальні предмети, мистецтво.  

Наука повинна захоплювати, займатися наукою має бути цікаво, доступно і 
радісно. Science is fun! Наука – це весело! – Ось девіз даного підходу.  

У сучасних наукових працях виокремлюються зміст та понятійний апарат 
STEM-освіти.  

Інноваційне, дослідне мислення учасників навчально-виховного процесу як 
основу STEM-освіти розглянуто такими вітчизняними науковцями як 
С. М. Бревус., В. Ю. Величко, С. А. Гальченко, Л. С. Глоба, К. Д. Гуляєв, 
В. В. Камишин, Е. Я. Клімова, О. Б. Комова, О. В. Лісовий, О. Є. Стрижак, 
І. С. Чернецький та ін. 

Впроваджуються STEM-підходи до навчання фізики та астрономії через 
наступні напрямки:  

‒ уроки; 
‒ предметні декади;  
‒ участь в інженерному тижні;  
‒ гуртки;  
‒ науково-дослідницьку роботу;  
‒ проєктну діяльність різних рівнів.  

Це й наукові пікніки, предметні декади, творчі роботи та участь у 
різноманітних проєктах, виставках, конференціях, тощо.  

Сучасні діти неохоче сприймають готову інформацію. Чи то література, чи 
математика, а тим більше фізика. Вони хочуть здобувати знання самі. Урок 
фізики – це захоплюючий процес пізнання оточуючого світу та науки.  

Так, під час вивчення електролізу, об’єднані в групи учні досліджували 
залежність струму в рідинах та кількість виділеної речовини від відстані між 
електродами, їх площі, концентрації та хімічного складу розчинів. Учні 
самостійно зробили висновки про особливості проходження струму через 
електроліти.  

А при вивчення передачі та використання електроенергії розпочинаю з 
дослідження її втрат в дротах певної довжини за різних значень напруги. І, 
нагадуючи про велику мережу ліній передач електричної енергії, пропоную 
оцінити можливі втрати держави при передачі електроенергії.  

При вивченні молекулярно-кінетичної теорії учні також були об’єднані в 
групи. Під час уроку екологи в лабораторії хімічного виробництва 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» визначали допустиму концентрацію парів ртуті та 
результати впливу розбитої енергоощадної лампи на організм людини; фізики-
теоретики визначали кількість радіоактивних частинок, які попадають в легені 
людини, за умови, що вітри рівномірно перемішують ці частинки в усій 
атмосфері якщо вибуху атомної бомби; метеорологи досліджували кульову 
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блискавку; інженери досліджували силу тиску на заслінки, що на шахті 
«Гвардійська» та труби Криворізького Центрального гірничо-збагачувального 
комбінату; медики визначали силу притискання медичної банки до шкіри; 
військові з’ясовували умови порятунку з підводного човна; економісти 
визначали витрати газу бригадою ЦРКУТП ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  
та його вартість; астрономи досліджували фізичні характеристики атмосфер 
Марсу та Венери; експериментатори продемонстрували газові закони за 
допомогою віртуальних експериментів та використання наочних анімацій 
фізичних процесів. Кожен обирав завдання, яке йому найбільше сподобалося. 
Результати своїх міні-досліджень ліцеїсти завантажили на віртуальну дошку 
padlet.com та презентували однокласникам.    

На уроках використовую різноманітні задачі, які часто переходять в 
невеликі дослідження. Серед яких  

‒ дослідження залежності кількості опадів від площі покритої нафтою 
частини океану, 

‒ дослідження пружних властивостей гумок для грошей;  
‒ дослідження властивостей шоколаду;  
‒ з’ясування граничних навантажень на пластикові стрижні; 
‒ дослідження виду роботи, яку виконує штангіст, коли тримає штангу;  
‒ визначення переваг та недоліків різних видів електростанцій, тощо.  

Цікаво й досліджувати поетичні рядки з точки зору фізики чи астрономії. 
Цікавим є дослідження положення Місяця та зірок, визначення часу 
спостереження. Наприклад, з наступних рядків («Місяць зайшов», Сапфо):  

Місяць зайшов 
разом з Плеядами 
ніч серед неї 
час минає 
Я сплю одна. 

Важливим також є розібрати фізику процесів, які виспівує Леся Українка 
(«В небі місяць зіходить смутний»):  

В небі місяць зіходить смутний, 
Поміж хмарами вид свій ховає, 
Його промінь червоний, сумний 
Поза хмарами світить-палає. 
Мов пожежа на небі горить, 
Землю ж темнії тіні вкривають, 
Ледве промінь прорветься на мить, 
Знову хмари, мов дим, застилають. 
Крізь темноту самотно зорить 
Одинокая зірка ясная, 
Її промінь так гордо горить, 
Не страшна їй темнота нічная! 
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Гордий промінь в тієї зорі, 
Та в нім туга палає огниста, 
І сіяє та зірка вгорі, 
Мов велика сльоза промениста. 

А ще веселим та повчальним початком для цікавих досліджень є фізичний 
аналіз казок чи прислів’їв. Адже наші пращури все підмічали та володіли гарною, 
багатою на прислів’я, приказки, вислови мовою. Цікаво учням з’ясувати, в якій 
казці Г.Х. Андерсена показано зміни властивостей речовини за допомогою 
низьких температур? («Снігова королева», Г.Х. Андерсен). Або учні визначають 
літературну казку, в якій тварина використовує підіймальну силу Архімеда для 
добування ласої їжі («Вінні Пух та всі … всі… всі….», А Мілн). А з казки-
завдання про швидкість закипання води в каструлі царівен варто розпочинати 
урок з теми «Кипіння рідин»: 

В далекому царстві жив-був цар. І було в нього три доньки-красуні. Але не 
спішив суровий батько видавати дочок заміж за перших зустрічних принців. 
Всіх женихів він змушував виконувати три складні завдання. Одного разу 
прийшов в палац принц-красень. І виконав всі три царських завдання. Цар зрадів. 
Раді й царівни, стоять, шепочуться. А молодцю не до радощів. Доки він завдання 
виконував, придивлявся до царівен, і полюбилась йому не старша, а найменша. 
Але як сказати про це царю, не зобразивши царівен? І сказав він цареві, що: 
«Наворожила мені циганка, що якщо мені сподобається одразу декілька дівчат, 
то треба вибрати ту, у якої швидше закипить вода в каструлі.» Здивувався цар. 
Велів розтопити велику піч, принести однакові каструлі і накрити їх 
однаковими кришками. Кожна царівна вибрала собі каструлю. Як Ви думаєте, у 
якої царівни вода закипить швидше? Чому? 

При вивченні тертя учні підбирають самостійно прислів’я та приказки, які 
аналізуємо на уроці:  

‒ Танцює, як цап на льоду. 
‒ Йде, як по маслу. 
‒ Не змастиш – не поїдеш. 
‒ Суха ложка рот дере. 
‒ Сухий шматок горло шкребе. 
‒ Таке слизьке, що обома руками не вдержиш. 
‒ Коси, коса, поки роса, роса спала робота пропала. 

Комплексні рішення, на стиках різних наук приходиться приймати ліцеїстам 
при розв’язанні практичних задач. Наприклад, коли намагалися допомогти 
будівникам метро визначали причину того, що спостерігалося, коли при 
прокладці в Києві однієї з ліній метро прохідники тунелю подавали повітря під 
підвищеним тиском. Але будівельники помітили дивне явище: фантастично 
швидко ржавіло все, що могло ржавіти. Наприклад, залізні болти зменшувалися 
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в діаметрі вдвічі за місяць. Учні пропонували шляхи пошуку причини цього 
дивного явища та пропозиції щодо позбавлення цього ефекту. Ліцеїсти 
запропонували вивчити вплив температури, складу води, вологості, запросити 
біологів. Було з’ясовано, що біологи знайшли в тунелі велику кількість тіонових 
бактерій, які інтенсивно розмножуються за наявності кисню. Вони енергійно 
переробляють з’єднання  сірки, яка після цього утворює сірчану кислоту. Для 
позбавлення цього можна змінити метод проходки. Наприклад, використовувати 
заморожування, для якого не треба подавати повітря, отже бактерії будуть 
позбавлені повітря.  

Конструкторські рішення приймають учні при вивченні ваги, невагомості та 
перевантаження коли визначають, чому мости раціонально будувати опуклими, 
а не угнутими. Цікавими є й дослідження побудованих самими  учнями різних 
мостів.  

2D-зображення не демонструють всю красу технічних рішень. Тому для 
кращого уявлення доцільно використовувати 3D-зображення.  

Наш Криворізький Покровський ліцей виграв в Громадському бюджеті 
можливість отримання інтерактивних панелей з програмним забезпеченням 
MozaBook та МozaWeb. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, 
призначені для проведення дослідів, пробуджують зацікавленість учнів, 
сприяють розумінню матеріалу. Тут багато можливостей для розгляду та 
дослідження сучасних технологічних рішень. Адже цікаво дослідити шлях води 
на гідроелектростанції чи з’ясувати особливості будови космічного апарату! Або 
визначити фізику руху тиранозавра Рекса чи особливості використання тертя 
кочення при побудові пірамід чи руху троянського коня.  

   

Розповідь про виникнення Всесвіту або про чорні діри «на пальцях» – не 
надто ефективна. Абстрактні відомості навряд чи можуть вразити хоча б когось. 
А от наочні матеріали – інша справа! Тим більше, що відповідних ресурсів з 
астрономії справді багато.  

Наприклад, комп’ютерна програма Solar System Scope – це повноцінна 
модель Сонячної системи, за якою можна вивчати її будову, здійснити візити до 
планет та досліджувати їх. Окрім сайту є зручний мобільний додаток. 
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Сьогоднішні учні не випускають з рук смартфони? Перетворюємо ґаджети 
на союзників! Адже є цікаві додатки, серед яких Solar Walk, Star Walk 1 і 2. Ці 
додатки фактично представляють собою неймовірно наочні яскраві 3D-атласи. 
Ви отримуєте повноцінну 3D-модель космосу для свого смартфону. Завдяки 
цьому дослідження з астрономії перетвориться на цікаву та пізнавальну гру! 
Програма демонструє вражаючі 3D-моделі сузір’їв. А за наявності в смартфоні 
цифрового компасу, учні зможуть самостійно слідкувати за небесними тілами.  

    

А у віртуальному планетарії SpaceEngine окрім реалістичного Всесвіту є 
можливість самостійно створювати космічні апарати та з їх допомогою 
мандрувати Всесвітом, спостерігаючи цікаві космічні явища.  

Свої дослідження наші ліцеїсти представляють і під час предметних декад в 
рамках конкурсу «Крок в науку».  

Цікавим був проект, продемонстрований на щорічному «Пікніку науки» в 
палатці «Інформаційний бум. Від фізики до техніки», – «Як це працює». В рамках 
проекту учні шукали гіфки, відеофрагменти з принципами роботи пристроїв та 
механізмів. Це і розпилювання дров, і принцип роботи замка для дверей, і 
принципи виготовлення бубликів, цукерок, морозива, спагеті, макаронних 
виробів, взаємодії феромагнітних рідин, тощо. Це не тільки зацікавлює, але й дає 
змогу познайомитися з фізичними основами виробництв, сприяє профорієнтації. 

Вже третій рік поспіль наш ліцей бере активну участь у Всеукраїнському 
інженерному STEM-тижні та Інженерному тижні – проєктах, покликаних 
зацікавити наукою і дати поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. 
Адже дуже важливо показати учнями, що інженерія – це бульбашки у шоколаді 
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та американські гірки, лікування складних хвороб та підкорення космосу – 
процес, під час якого теоретична наука набуває практичного застосування. Саме 
інженер робить практичну складову нашого життя таким, як воно є.  

Протягом цих неймовірно цікавих тижнів у нас була можливість 
перетворити ліцей на мейкерські та дослідницькі лабораторії. Інженерні тижні – 
ще один шанс закохати в науку. Учні створювали прилади, музичні інструменти, 
ігри, моделі ракет, реактивні автомобілі, марсоходи, ліфти, будували руку 
робота, створювали свої моделі мостів, пересувних засобів, тощо.  

Цікавими та нестандартними були й виготовлені учнями макети різних 
космічних тіл, апаратів, кораблів. 

Засобом для подальшої реалізації себе у науково-технічній сфері є участь у 
конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, наукових пікніках, фестивалях. 
Саме тут учні намагаються правильно обрати тему, правильно організувати 
дослідження, цікаво оформити його результати, поділитися власним досвідом і 
досягненнями з іншими ровесниками, перевірити свої сили.  

Я є керівником гуртка з фізики та астрономії КПНЗ «МАНУМ» ДОР» і 
багато часу приділяю науково-дослідницькій роботі.  

А початок проєктів різний – від простих повідомлень тем, до самостійно 
знайдених цікавих питань.  

При підготовці творчої роботи для ліцейського конкурсу у 8 класі Гладушу 
Микиті прийшло на думку дослідити властивості шоколаду. Ніхто тоді й гадки 
не мав, що з цього вийде цікаве дослідження залежності від вмісту какао 
температури плавлення, густини, періоду коливання грудки шоколаду в 
мінеральній воді. Мабуть з усіх робіт, які виконували з юними дослідниками, ця 
– найсмачніша. І хоч робота не зайняла призового місця на обласному етапі 
конкурсі через низький бал контрольної роботи восьмикласника, але залишила 
яскравий слід у членів журі і конкурсантів. А Микита з іншою роботою вже 
наступного року став переможцем обласного конкурсу по лінії МАН. 

Окремі теми виникають як продовження та розширення експериментальних 
задач. Так, робота Ольги Сурядової про використання СD-дисків до дослідження 
інтерференції та дифракції світла з’явилася після розв’язування задачі обласної 
олімпіади. 

Найцікавіші – дослідження на стиках наукових дисциплін, технічні 
дослідження. Переможною на Всеукраїнському конкурсі МАН була робота 
Сидоренко Ярослави зі створення приладу для теплотехнічних вимірювань на 
основі ефекту Пельтьє, де разом з виготовленим приладом була написана 
комп’ютерна програма для його роботи. Науковим керівником цієї роботи також 
був викладач кафедри двигунобудування Дніпропетровського національного 
університету  ім. О. Гончара О.В. Пономарьов.  
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А ще – створення електронних терезів Желтухою Владиславом, його 
дослідження з’єднання стабілітрона та конденсатора, складання класифікації 
сучасних систем наддування паливних баків двигунних установок ракетоносіїв. 
Останнє дослідження було здійснене разом з Мітіковим Юрієм Олексійовичем, 
кандидатом технічних наук, професором кафедри двигунобудування 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. До речі, 
ця робота розпочалася після екскурсії на кафедру ракетних двигунів 
Дніпровського національного університету імені Гончара.  

Цікавими та результативними були дослідження Кондратенко Олени 
виготовлених нею лінз, деформації кручення трубки кулькової ручки та 
дослідження видовження та кручення пластикових ПВХ-трубок Зінченко Юлії, 
в якому було здійснено понад 200 дослідів. Надзвичайно цікавою було 
дослідження Юлі Зінченко пружних властивостей виготовлених ученицею 
власноруч желатинових циліндрів. До речі, Юля сама придумала спосіб їх 
виготовлення, адже потрібно було отримувати різні розміри, концентрації тіл.  

Варті уваги й роботи інших учнів з досліджень світлодіоду, фотоелементів, 
з’єднань резистора та напівпровідників, вивчення зарядки та розрядки 
батарейки, тощо. 

Дорогін Артем досліджував рух спеціально виготовленої батьками муфти, 
яка рухалася стрижнем. Ця експериментальна робота розпочалася з теоретичної 
олімпіадної задачі. І дослідження виявилося надзвичайно цікавим.  

Вдалими були дослідження Глубенка Олексія електропровідності 
графітових стрижнів (яке дуже актуальне для електроніки), окремих видів руху 
вертушки по натягнутих нитках брахістохроною, кочення тіл по похилій 
площині. Зацікавленість астрономією вилилося не тільки в олімпіадах, а й було 
хлопцем проведено дослідження цефеїд, визначені деякі характеристики цефеїд, 
графіки зміни зоряної величини яких були взяті на сайті любителів дослідження 
змінних зір ([7]). Навчаючись в Київському політесі Олексій продовжує 
дослідження.  

Рашевська Анастасія з дослідження подвійних зірок спектрального класу 
О9-В3 в молодих зоряних розсіяних скупченнях посіла призове місце на 
Всеукраїнському конкурсі МАН. Дослідженням керувала кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання 
Криворізького державного педагогічного університету Мальченко Світлана 
Леонідівна.  

Компанієць Олена представляла свою дослідження плям на Сонці та 
сонячної активності (науковим керівником також була викладач КДПУ 
Мальченко С.Л.) Вона проводила частину спостережень влітку в Кримській 
обсерваторії. Її мрія стати астрономом здійснилася! Олена – астрофізикиня, яка 

https://www.aavso.org/vsx/
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вчить дітей науці та конструюванню роботів! Вона працює молодшим науковим 
співробітником відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики 
Головної астрономічної обсерваторії НАН України. А ще вона викладачка у 
STEM-школі INVENTOR та кураторка блоку Космос у науково-популярній 
програмі для підлітків Science Teens Platform від INSCIENCE. 

Також, Олена є тренеркою команд в програмі First Lego League Challenge – 
міжнародного конкурсу для дітей у сфері науки, інженерії, програмування та 
робототехніки на основі конструкторів LEGO Education. 

А ще вона учасниця команди FireWay, яка стала переможницею у номінації 
Technology в NASA Space Apps Challenge. Команда розробила прототип 
універсального космічного конектора, який можна буде використовувати для 
транспортування газів, рідин та електрики у відкритому космосі. Розробку 
українців можна буде використовувати для створення системи дозаправки 
супутників у космосі. Того року участь у хакатоні від NASA брали участь понад 
2300 команд з усього світу, які оцінювало проєкти оцінює журі, в яке входять 
представники NASA й інших космічних агентств: ESA, CSA, JAXA, CNES. Це 
вдруге за 12-річну історію хакатону, коли перемогла українська команда. 

Ще один напрямок формування STEM-компетентностей учнів визначився 
завдяки отриманого гранту від компанії «Метінвест», яка щорічно проводить 
конкурс «Місто нашими руками». За цим проектом на базі нашого ліцею 
створено віртуальну наукову астрономічну обсерваторію «Universe». Серед 
іншого, проводимо дні тротуарної астрономії. На нічні та вечірні спостереження 
приходить багато учнів, а разом з ними приходять і їх батьки. Разом з учнями та 
їх батьками спостерігали зорі, туманності. Але найцікавіше спостерігати Місяць. 
Видно його обертання, гори, особливо гарно видно кратер Тихо. Учнями 
зроблено гарні фото. Можливо недосконалі, не зовсім чіткі. Але ми вчимося.  

Здобувачам освіти цікаво. Виникає у них багато питань та бажання 
отримати на них відповіді. І розуміємо, що таке спілкування необхідне. 

Учні краще навчаються у людей, які їм подобаються, у середовищі, в якому 
вони відчувають себе комфортно та захищено. Як нам бути такими вчителями та 
як створити бажане середовище?  

В лютому минулого року стартував цікавий Всеукраїнський проєкт – 
Лідерська навчальна програма для вчителів STEAM-CAMP. У STEAM-CAMP 
беруть участь вчителі математики, фізики, хімії та інформатики. Адже саме ці 
дисципліни є базовими для здобуття технічних спеціальностей, які сьогодні 
затребувані на ринку праці. В рамках програми педагоги прокачали свої 
професійні навички, аби поліпшити якість викладання точних предметів. 
Запам’яталися ці неймовірні пів року цікавими змістовними зустрічами, 
спілкуванням, дискусіями, надзвичайними знайомствами! 
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Справжнє навчання не буває одностороннім, воно йде під лозунгом «Все із 
життя, все для життя». Навколишнє життя стає тією лабораторією, де проходить 
процес пізнання. 

STEAM-освіта базується на комплексних, реальних технічних проблемах і 
ретельно опрацьованих завданнях. Це дозволяє учням оволодіти знаннями та 
сформувати навички у практичній діяльності, пройти технологічний алгоритм 
від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту, а також 
навчитися презентувати його потенційним інвесторам. Все цей сприяє 
формуванню самоефективності учасників навчально-виховного процесу.  

Ми впевнені, що наука повинна бути цікавою!  
Science is fun! 
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Анотація. Стаття присвячена висвітленню практичних методик розвитку 
обдарованості особистості на уроках історії під час вивчення теми «Україна в роки 
Другої світової війни» з курсу історії України для здобувачів освіти 10 класу рівня 
стандарту на основі власного педагогічного досвіду. Окрема увага приділяється 
рисам обдарованості та стратегіям роботи з обдарованими дітьми. 

Ключові слова: обдарованість, методика навчання історії, методика 
розвитку обдарованості на уроках історії. 

Annotation. The article is devoted to the coverage of practical methods of gifted 
personality in history lessons while studying the topic "Ukraine during the Second 
World War" in the course of Ukrainian history for students of 10th grade education 
standard level based on their own pedagogical experience. Special attention is paid to 
gifted traits and strategies for working with gifted children. 

Key words: giftedness, methods of teaching history, methods of giftedness 
development in history lessons. 

 
На думку А. Ліханова, учитель подібний до садівника і хірурга одночасно. До 

хірурга – тому, що має видаляти з душі неправильні переконання, що склалися. До 
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садівника – тому, що повинен садити дивні квіти людяності. Людина, яка обрала 
цю святу професію, зобов’язана сама відповідати вищим критеріям: тут вже 
неприпустимі помилки, які прощаються звичайним людям, адже вчитель – це не 
тільки професія, це й покликання. Ще краще сказати служіння. 

Особливість праці педагога полягає у тому, що об’єктом і продуктом її 
діяльності є людина. Не просто людина, її фізична суть та внутрішній світ, а 
духовність. Ось чому справедливо вважають, що професія педагога належить до 
найбільш важливих у сучасному світі. Специфічним є і результат педагогічної 
діяльності – людина, здатна до подальшого саморозвитку і життєтворчості           
[1, с. 4]. А значить – розвиток обдарованої особистості. 

Значні якісні зміни в суспільстві, розширення мережі закладів нового типу 
та створення умов для здобуття якісної освіти зумовлені соціально-
економічними перетвореннями та розвитком ринкових відносин й орієнтують 
навчально-виховний процес на учня як головного суб’єкта освітнього процесу. 
Система роботи з розвитку учнівських обдарувань увібрала в себе все найкраще 
та найдієвіше з того, що розроблено та впроваджено у педагогічну діяльність 
сучасної школи та формує традицію національного шкільництва, випробувану 
часом і укладену перспективним підходом до розвитку здібної, обдарованої 
особистості. Питання роботи з обдарованими дітьми залишалося актуальним 
протягом сторіч, але і сьогодні воно є відкритим [5, с. 146]. 

Сучасна педагогіка володіє широким набутком з питань вивчення 
обдарованості та її значення у загальному контексті розвитку суспільства. Теорія 
розвитку творчої особистості (за Дж. Гілфордом та Е. Торренсом) розрізняє ознаки: 
1) оригінальність ідей і продуктів; 2) гнучкість словесного і образного мислення; 3) 
здатність знаходити ідеї в складних і обмежених ситуаціях [5, с. 148]. 

Викладачі Хмельницького національного університету І. В. Андрощук та       
І. П. Андрощук виділяють наступні характеристики обдарованих дітей: інтерес до 
розумової діяльності; компетентність, невластива віку; пошук причин явищ, які 
спостерігаються; прагнення відкривати та досліджувати нове; різнобічні інтереси 
та потреба у різнобічній інформації; грунтовні знання та добра пам’ять; багата 
фантазія, уява, винахідливість; схильність до ігор, які вимагають сконцентрованої 
уваги, та таких, що мають складні правила; уміння самостійно грати та працювати; 
великий словниковий запас, невластивий дітям цього віку; готовність брати участь 
у додаткових заходах, які підвищують інтерес до навчання; глибокий інтерес до 
наукової літератури; колекціонування, проведення експериментів у домашніх 
умовах; почуття гумору; підвищене почуття відповідальності, ретельне виконання 
прийнятих доручень [1, с. 185].  

Зазначений перелік на сьогодні не є вичерпним; він змінюється майже 
щодня залежно від умов освітнього процесу у різних типах навчальних закладів 
та з урахуванням специфіки того чи іншого предмета. 
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Фахівень із педагогічної психології О. М. Степанов наголошує на тому, що 
цілеспрямований вплив учителя на формування особистісних рис і якостей учнів 
здійснюють шляхом використання таких психологічних механізмів: 
1) переконування; 2) оцінювання і самооцінювання; 3) навіювання; 4) наслідування; 
5) психічне зараження; 6) емпатія; 7) рефлексія; 8) ідентифікація [9, с. 239 - 244]. 

Спробуємо навести практичні методики розвитку обдарованості 
особистості на уроках історії під час вивчення теми «Україна в роки Другої 
світової війни» (історія України, рівень стандарту, 10 клас). 

Методика №1. «Академічна історія». Дана методика спрямована на 
формування у здобувачів освіти певних переконань, а також певних рис свідомої 
поведінки на основі спілкування шляхом дискусії за декількома варіантами. 

Варіант №1. Висловіть власну точку зору: На межі 1943 – 1944 рр. 
відбулася суттєва трансформація ідеології ОУН. Західний історик Р. Шпорлюк 
зазначає: «Бандерівська фракція ОУН ідеологічно змінилася під час війни, 
частково під впливом безпосереднього контакту з українцями Радянського 
Союзу, які мало розуміли словесну націоналістичну пропаганду, а цікавились 
конкретними соціальними та економічними проблемами і частково з розуміння 
того, що означали на практиці «волюнтаризм» і «принцип лідера» (Р. Шпорлюк. 
Україна: коротка історія. – К., 1992. – С. 46). 

Які конкретні зміни і зрушення відбувалися в ідеології ОУН-Б? У чому 
суть цих змін? 

Які вони мали наслідки? 
Чому вони не відбулися раніше? 
Як би розвивалися події, коли б зміни в ідеології ОУН відбулись одразу 

після проголошення Акту відновлення Української держави? [2, с. 139]. 
Варіант №2. Проаналізуйте ситуацію: 12 вересня 1939 р. високопоставлені 

керівники вермахту (Кейтель, Йодль, Канаріс, Лагоузен) і Ріббентроп вели мову 
про можливість створення західноукраїнської держави при одному з варіантів 
поділу Польщі. Одразу ж після цього у Відні Канаріс мав зустріч з головою 
проводу українських націоналістів за кордоном А. Мельником, у ході якої 
йшлося про можливість чи, точніше, ймовірність утворення незалежної Західної 
(«Галицької») України. Мельник настільки повірив Канарісу, що наказав 
готувати список членів західноукраїнського уряду. 

Чи реальною була можливість утворення західноукраїнської держави? 
Які чинники сприяли такому перебігу подій, а які перешкоджали? 
Уявіть, що західноукраїнська держава утворилася, складіть сценарій її 

подальшого історичного розвитку [2, с. 123–124]. 
Методики № 2, 3. «Історичне фільмування», «Історичні репортери». 

Інколи виявляється досить складно пояснити зміст тієї чи іншої теми з курсу 
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історії України без звернення до розгляду долі конкретних історичних 
персоналій або ж навіть цілого народу не шляхом аналізу змісту історичних 
джерел, а через «наближене» спілкування з очевидцями тих подій. У такому 
випадку доцільним є використання кінофільмів та залучення здобувачів освіти 
до проведення певних історико-соціологічних досліджень, в тому числі – серед 
членів своєї родини. 

Варіант №1. Схарактеризуйте причини та наслідки депортації кримських 
татар й інших народів із Криму. Подивіться кінофільм «Хайтарма» і 
проаналізуйте його історичну основу. 

 
Постер кінофільму «Хайтарма» (2012 р.) [8, с. 245]. 

Варіант № 2. Дайте оцінку внеску українського народу в перемогу над 
нацизмом у Другій світовій війні. У процесі підготовки до виконання такого 
завдання зверніться з відповідними запитаннями до старших членів вашої 
родини та використайте цей матеріал в есе [8, с. 245]. 

Методика № 4. Навчальний проєкт «Війна в об’єктиві кінокамери». 
Сучасна молодь широко обізнана з інформаційно-комунікаційними технологіями 
та, як правило, має зручні гаджети для цього. Тому доцільним стане розробка 
проєкту за наступним алгоритмом: 1. За допомогою доступних Вам Інтернет-
ресурсів визначте, які фільми було знято про події Другої світової війни на території 
України. 2. На основі отриманих знань прослідкуйте на прикладі 2–3 фільмів, 
наскільки висвітлення цих подій є об’єктивним. 3. Презентуйте результати свого 
дослідження у вигляді постера / презентації / відеоролику тощо. 

Методика № 5. «Жива історія». Проведіть дослідження, яка подія з тих, що 
вивчали в цьому розділі, найбільше вплинула на життя вашої родини [8, с. 247]. 

Методика № 6. «Аналіз спогадів». Важливим є не лише формування 
навичок учнів по роботі з різними типами історичних джерел, але й 
компетентнісний підхід у напрямку їх критичного аналізу. Це – кропітка праця, 
яку умовно можна поділити на два етапи: теоретичний і практичний. Під час 
першого етапу відбувається ознайомлення здобувачів освіти зі специфікою 
спогадів як одного із видів джерел особового походження у сфері історичного 
джерелознавства; на другому етапі відбується їх безпосередній аналіз за певним 
алгоритмом. 
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Етап № 1. Теоретичний мінімум для здобувачів освіти 
Інформаційний блок №1. Джерела особового походження – це досить 

велика кількість різнорідних словесних джерел, об’єднаних спільною ознакою 
походження. Основними видами таких джерел є спогади (мемуари), щоденники, 
приватне листування, життєписи, автобіографії, подорожні нотатки тощо. 
Цінність цих джерел зумовлюється особливостями їхнього походження, оскільки 
вони належать конкретному автору, а відтак відображають безпосереднє 
сприйняття ним навколишнього світу, історичних подій і явищ. По-перше, в них 
закладена своєрідна інформація соціально-психологічного рівня, відсутня в 
інших видах джерел. По-друге, матеріали особового походження нерідко містять 
такі відомості, яких немає в інших джерелах. Їх використання дає змогу 
історикові більш докладно й колоритно відтворити як окремі події, так і 
характерні риси й особливості певних епох, осіб [3, с. 413 - 414]. 

Інформаційний блок №2. Спогади (мемуари) є найчисленнішим різновидом 
джерел особового походження. Їх цінність, як джерела, залежить від багатьох 
чинників: від того, яку роль відігравав автор у подіях, що їх він описує, від 
гостроти сприйняття ним дійсності, від його здатності запам’ятати перебіг подій, 
від часу написання мемуарів та ін. Спогади, створені за живими слідами подій, 
як правило, точніше передають їх характер і зміст. У спогадах, написаних через 
багато років, на характер авторської оповіді впливають не лише притуплення 
гостроти пам’яті автора, а й ті зміни, що відбулися за минулий час у його 
поглядах, сприйнятті дійсності [3, с. 414].  

Інформаційний блок №3. Не варто забувати і про те, що автор мемуару 
кожного разу оцінює описувані події не з позицій синхронної подіям власної та 
громадської думки, а з позицій своїх поглядів під час створення мемуару, 
відповідно він не відображає поглядів зображуваної епохи, а пристосовує її до 
переконань і поглядів, які запанували в суспільстві через десятиліття... 

Мемуари вимагають до себе критичного ставлення ще й тому, що в них 
важко відрізнити, які події описані на основі власного спостереження чи участі 
автора, а які він подав із тогочасних розповідей, слухів, а, можливо, навіть як 
плід художнього вимислу [4, с. 304]. 

Етап №2. Практична частина виконання завдання 
Пам’ятка для аналізу спогадів 

1. З’ясувати, хто був автором спогадів. 
2. Визначити час і місце створення документа. 
3. Окреслити світосприйняття та погляди автора. 
4. Визначити рівень наближеності автора до описаних подій.  
5. Проаналізувати ступінь компетентності й логічності суджень, спостере-

жень, коментарів та узагальнень автора. 
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6. З’ясувати, що надихнуло автора до створення спогадів. 
7. Визначити рівень достовірності описуваних подій.  
8. Знайти наявні у спогадах стереотипи (етнічні, соціальні, релігійні тощо). 
9. Порівняти особливості зображення аналогічних подій у автора спогадів / 

щоденників / листів, у пресі тих часів і сучасних підручниках [7, с. 6]. 
Орієнтовний варіант підбірки спогадів для аналізу здобувачами освіти: 
№1. Федір Пігідо про облогу та евакуацію Одеси  [7, с. 16 - 17]. 
№2. Жмеринське гетто (зі спогадів Семена Міллера, 1930 р. н.) [7, с. 22 – 23]. 
№3. Федір Пігідо про ліквідацію ДніпроГЕСу [7, с. 15]. 
Важливо наголосити, що головним критерієм під час відбору спогадів для їх 

подальшого аналізу є різновекторність з точки зору тематичності описаних подій. 
Під час роботи з обдарованими учнями на уроках історії важливо не просто 

структурувати навчальний матеріал і обирати оптимальний для його реалізації 
інструментарій, але й володіти певними педагогічними стратегіями роботи із 
такими дітьми.  

Наприклад, І. В. Андрощук та І. П. Андрощук пропонують наступні стратегії 
роботи з обдарованими дітьми: задоволення їх запитів у поглибленому вивченні 
предметів на основі широкого ознайомлення з досягненнями сучасної науки; 
створення умов як для задоволення їхніх різнобічних пізнавальних інтересів, так і 
для розвитку здібностей до певного виду діяльності; забезпечення можливостей для 
творчості у їхній навчальній і позанавчальній активності; залучення до надання 
допомоги однокласникам у навчанні; запобігання появі у них переоцінки своїх 
можливостей, ліні через систематичну незавантаженість [1, с. 186]. 

Висновки. Розвиток постіндустріального суспільства вимагає кардинального 
перегляду освітньої парадигми кожного конкретно взятого суспільства. Водночас 
інформатизація усіх сфер життя зумовлює потребу у розвитку національної 
системи освіти і виховання, яка б базувалася на утвердженні обдарованості кожної 
без винятку дитини. 

Незважаючи на усе різноманіття методів і засобів для організації освітнього 
процесу, жоден із них не замінить особистості вчителя. Саме він як рівноправний 
суб’єкт освітнього процесу має бути його сценаристом.  

Як ніколи сьогодні доречними є слова видатного українського педагога 
В. О. Сухомлинського: «Як важливо, щоб у кожному слові вихователя трепетала, 
хвилювалась, раділа й обурювалась жива людська пристрасть! Бо хоч який 
виховний буде зміст слів, що їх чує дитина, вони залишаються для неї мертвими, 
поки в них не займеться вогник почуття, не запульсує кров. Цю душевну повноту 
і насиченість слова не можна почерпнути ні з яких книжок, посібників, вказівок. 
Вона дається тільки життям, входить у душу вихователя і віддається дітям, як 
найдорогоцінніше духовне багатство» [6, с. 297]. 
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«Слово – це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої 
рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним – велике мистецтво. 
Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодіймо 
цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса!» [6, с. 297]. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Анотація: У статті розглядаються способи психологічної підтримки 

талановитої молоді. Показуються особливості роботи психологічної служби в 
Щербанівському ліцеї в умовах воєнного стану. Характеризується як 
традиційний підхід до роботи з обдарованими дітьми та молоддю, так і 
інноваційні нововведення в сфері освіти. 

Ключові слова: талант, креативність, психологічна підтримка талановитої 
молоді, освіта, військовий стан. 
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Abstract: The author analyzes the features of psychological support of creative and 
talented adolescents, says that now the problem of giftedness, creativity, intelligence 
comes to the fore in public policy, determining the search training and education of 
gifted children and youth, creative work, talent protection. Peculiarities of the work of 
the psychological service of Shcher bani Lyceum in martial law are characterized by 
a rethinking of traditional approaches to work with gifted children and youth, 
significant changes and innovations in education. 

Key words: talent, creativity, psychological service, talented youth, education, 
martial law. 

 
Сьогодні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну 

страждають люди. Те, що могло наснитись у страшному сні, сьогодні ми бачимо 
й проживаємо наяву. В зонах, де на зараз немає активних військових дій, освітній 
процес здійснюється в дистанційному режимі. Це певною мірою вирішує 
проблему здобуття знань дітьми, але, зважаючи на ситуацію в країні, можна 
зазначити, що стан підвищеної тривожності, нестабільність технічного зв’язку, 
почуття невизначеності може знизити якість освіти, або через емоційні проблеми 
може бути не повністю розкритий потенціал її здобувачів о. Актуальність даної 
статті полягає в розкритті ролі практичного психолога в роботі з обдарованими 
дітьми в умовах воєнного стану. Будь-яку критичну ситуацію при правильному 
підході можна перетворити в ресурсну. Саме розуміння, що війна не означає 
кінець усього, може стати поштовхом до творчої діяльності, наукових 
досліджень, саморозвитку та самореалізації. При роботі з обдарованими дітьми 
практичним психологом використовуються навички саморегуляції та практики 
зниження тривожності, що в свою чергу допомагає учасникам освітнього 
процесу Щербанівського ліцею зберігати життєвий баланс і тонус під час дії 
воєнного стану.  

Метою даної статті є поширення досвіду з застосування ресурсовідновлюючих 
технологій, що дозволяє певною мірою допомагати собі і оточуючим у критичній 
ситуації на прикладі роботи з почуттями та емоціями , спровокованими воєнним 
станом через війну Росії з Україною. Правильне розуміння себе, того що 
відбувається, зони власної відповідальності, прийняття своїх емоцій значною 
мірою допомагає вести звичайне життя навіть у критичній ситуації. 

Одним з найважливіших завдань розвитку освіти в Україні на сучасному 
етапі є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у 
людей творчого потенціалу давно перетворився у соціальну необхідність. Нові 
умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науково-
технічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до 
підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою 
успішного існування людської спільноти. Роль психолога закладу освіти 
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характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю, значними змінами та інноваціями в 
освітньому процесі. 

Практичним психологом Щербанівського ліцею вирішуються питання 
розвитку обдарованих дітей, формування в них почуття впевненості , віра в 
здатність продовжувати творчу діяльність, навіть за умов воєнного стану. 
Психологічне забезпечення потреб у Щербанівському ліцеї полягає в 
систематичному неперервному пошуку і роботі з обдарованими дітьми для 
максимального розвитку їх здібностей, створення комфортних умов та 
збереженні ментального здоров’я учасників освітнього процесу, підвищенні 
рівня психологічної обізнаності учнів, батьків, учителів, адміністрації закладу. 
Одним із напрямів діяльності, що проваджується в ліцеї, є проєктування 
траєкторії розвитку особистості обдарованих учнів. В його основу покладено 
спростування стереотипів та руйнування шаблонів щодо підходу до визначення 
обдарованості. Розуміння, що обдарованість часто має доволі вузьку 
направленість, допомагає розірвати усталене уявлення, що обдарована дитина 
має високі показники в усьому, починаючи з навчання і закінчуючи 
особистісним розвитком. В цій ситуації саме задачею, що може бути вирішена за 
допомогою психолога, є підхід до дитини як до індивідуума, що має потенціал, 
що потребує розкриття. Таким чином ми можемо розуміти, що дитина, яка не має 
досягнень високого рівня з навчальних предметів може самоствердитися в 
творчості, а подолання почуття «в мене нічого не вийде» є запорукою успішного 
особистого зростання і може стати формуючою опорою для зменшення рівня 
тривожності, почуття невпевненості тощо. Системний аналіз та психолого-
педагогічне прогнозування допомагає знаходити обдарованих дітей серед тих 
учнів, які рідко задіяні у позакласних заходах, не беруть участі в предметних 
олімпіадах, МАН тощо. Поширення інформації про конкурси, гранти, флешмоби 
серед таких учнів є для них сигналом, що викликає зацікавлення і за підтримки з 
боку педагога, психолога створює ситуацію успіху. Постановка цілей та 
конструювання моделі реалізації творчого задуму, моделювання міжсуб’єктної 
взаємодії, а також реалізація проєкту здійснюється через індивідуальне 
консультування, групові заняття з елементами тренінгу. В алгоритмі взаємодії 
практичного психолога з учасниками освітнього процесу передбачено генерацію 
різних варіантів творчого розвитку, що значно збільшує кількість учасників 
різноманітних заходів. Наприклад, дитина гарно малює, але оскільки не відвідує 
художню школу, то в якихось значних, більш професійних конкурсах, не бере 
участі, але, завдяки підтримці психолога, вона може отримати можливість 
реалізувати себе в менш значущому,  з професійної точки зору, заході і ,таким 
чином, побачити зони розвитку, набути певною мірою впевненості у власних 
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силах, реалізувати свій потенціал. Аналіз, що проводиться за результатами 
спостереження за учнями, передбачає визначення основних потреб і потенційних 
можливостей розвитку особистості за такими напрямами:  інтелектуальний, 
інноваційний, підприємницький, соціальний, інформаційно-комунікаційний, 
естетичний тощо. Яким чином процес рухається далі? Зазначимо, що творчість 
починається там, де перестає бути тільки відповіддю, тільки розв’язком раніше 
поставленої задачі. При цьому вона залишається і розв’язком, і відповіддю, але 
разом з тим у ній є дещо «понад того», що й визначає її якісний статус. Б. Д. 
Ельконін також зауважує, що діяльність, одного разу виникнувши, не зникає, а 
переходить у наступну, складнішу форму. Самоцінним є й сам процес діяльності; 
у цьому випадку він не обривається, а розвивається – феномен саморуху 
діяльності, який призводить до виходу за межі заданого, що дозволяє побачити 
«непередбачуване». Це відбувається в процесі діяльності, у ході якої 
формуються певні навички, знання, певні духовні особливості, прийоми 
мисленнєвої та іншої психічної діяльності. В подальшому всі вони в комплексі, 
на думку В. О. Моляко, складають передумови, основи творчості, «творчу 
передстратегію» [7, с. 43].Високий рівень розвитку творчого потенціалу не може 
залишитися тільки на рівні процесу. Провідним рушійним механізмом стає 
розуміння потреби у визнанні. Орієнтація на власні цінності, власні критерії 
спрямовує цю потребу в русло самоактуалізацїї. Коли дитині пропонують взяти 
участь у заході, то часто вона ставить питання : «А що мені за це буде?» і тут вже 
на передній план виходить мотивація. Спектр мотивування до діяльності доволі 
таки широкий. Але слід розуміти, що на передній план висувається ідея 
матеріального заохочення. І тут вже нам стає у пригоді індивідуальний підхід. 
Когось з дітей мотивує можливість отримати грошовий приз чи, як це було цього 
року, коли дві учениці Щербанівського ліцею отримали купони на придбання 
літератури, а декому достатньо диплому учасника чи грамоти. Зазначимо, що 
тлумачення мотивації тут ближче до розуміння В. Франкла, ніж до розуміння 
А. Маслоу. Мотивація – це наслідок розвитку ціннісної сфери, а не її 
першопричина. Власні вимоги і власні критерії оцінки діяльності творчо 
обдарованої людини більш високі, послідовні та жорсткі, ніж критерії 
соціального середовища. Тому вони, і лише вони, в змозі високо тримати планку 
досягнень, забезпечуючи ціннісну підтримку обдарованій людині. Однією з 
характерних особливостей творчо обдарованої людини є те, що власні здібності 
оцінюються нею не як статична, а як динамічна характеристика. Усвідомлення 
можливостей розвитку власних здібностей – один із ключових моментів у 
становленні творчо обдарованої особистості. [2, 8 c.]  

Можна зазначити ряд суттєвих моментів в усвідомленні обдарованими 
людьми власних здібностей. Якщо в шкільні роки різносторонні захоплення 
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обдарованої особистості мають для неї експериментальне значення  і все ще 
орієнтовані на оцінку контактної соціальної групи, то для зрілої людини 
різносторонність інтересів і захоплень має інші особливості. Насамперед, це 
реалізація пізнавальних, емоційних і практичних цінностей, що є обов’язковою 
умовою зміцнення самоповаги. Успішність також в інших сферах діяльності стає 
підтвердженням для суб’єкта, що його результативність в творчих конкурсах не 
є випадковістю. Серед задіяних нами обдарованих дітей всі без винятку 
визначали, що сфери, де вони намагалися знайти себе, а саме поезія, 
образотворче мистецтво, музика, наукова діяльність тощо є джерелом мотивації 
і сходинкою вверх у процесі самопізнання і саморозвитку. Ці заняття були 
небезуспішні, чому, очевидно, сприяла мотивація досягнення, вироблена в 
технічній творчості. Прагнення до оригінальності, що теж бере витоки з неї, 
спонукає обдарованих людей до перевірки своїх можливостей в деяких 
незвичних видах діяльності [12, 27 c.] . 

Так, наприклад, новоприбулий учень 9 класу мав потребу зарекомендувати 
себе позитивно в новому оточенні. Окрім навчальних предметів цікавився 
комп’ютерами, плануючи будувати своє майбутнє в IT-сфері. Можливість 
випробувати свої сили в якості веб-дизайнера стала можливою, коли було 
оголошено конкурс мотиваційних плакатів, які б популяризували читання. 
Проєкт мав потужний потенціал, оскільки був поширений на теренах області і 
проводився однією з кафедр Полтавського педагогічного університету. 
Результатом творчої діяльності стало отримання диплома лауреата конкурсу у 
номінації «Філософський підхід до читання». Одна з учениць старшої школи 
часто не відвідувала школу без поважної причини. Після низки консультацій з 
практичним психологом Щербанівського ліцею дівчина захопилася історією, 
поєднала з і своїм талантом малювати, взяла участь у ХХ Всеукраїнському 
конкурсі учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» ім. І. Б. Медвинського, де 
здобула призове місце і змогла представити історію своєї родини часів Другої 
світової війни.  

На думку І. Я. Лернера, процес творчої діяльності, який є найвищим виявом 
пізнавальної самостійності, можливий за умов взаємодії знань, умінь, певного 
досвіду творчої діяльності та позитивних мотивів пізнання. Прогресивна 
динаміка цієї взаємодії сприяє подальшому розвитку знань, умінь та навичок 
творчої діяльності. А. В. Брушлінський висував гіпотезу про те, що нова 
інформація має зворотний вплив на ті знання, які були накопичені раніше, – чим 
більший цей вплив, тим вищий рівень творчого процесу. [5, 30 c.] Те нове, що 
відкриває дослідник, знаходиться у певній системі відносин, яка пов’язує його з 
уже відомим у цій проблемі. Отже, творчість як процес суб’єктивного відкриття 
нового й формування психічних новоутворень здійснюється як семантичний 
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процес становлення нових форм психічної саморегуляції дії, нових психічних 
образів, систем, зв’язків, властивостей, здібностей особистості, опосередкований 
новою метою й новими умовами дії. Важливим моментом змісту творчої 
діяльності є розробка суб’єктом нових для себе знань і умінь як основи для 
подальшого пошуку способів розв’язування задачі. Даний критерій творчої 
діяльності вводиться на основі теорії поетапного формування розумових дій 
П. Я. Гальперіна [5, 25c.].  

Наразі змістом творчої діяльності, процесуальними рисами творчості, зі слів 
І. Я. Лернера, виступають: самостійне здійснення ближнього і дальнього, 
внутрішньосистемного та міжсистемного переносу знань, умінь у нову ситуацію; 
бачення нової проблеми в традиційній ситуації; сприймання структури об’єкта; 
бачення нової функції об’єкта, на відміну від традиційної; врахування альтернатив 
при розв’язуванні проблеми; комбінування та перетворення раніше відомих 
способів діяльності в розв’язуванні нової проблеми; відкидання всього відомого та 
створення принципово нового підходу (способу, пояснення). Процесуальні риси 
творчої діяльності проявляються не одночасно при розв’язуванні кожної проблеми, 
а в різних поєднаннях та з різною виразністю. Особливість описаних 
процесуальних рис творчої діяльності полягає в тому, що неможливо створити 
визначені жорсткі схеми творчої діяльності. Відсутність чітких схем, еталонів 
поведінки, санкцій та їх порушення є умовою творчої, нерегламентованої 
поведінки. Щодо продуктів творчої діяльності, то відповідно до умов кожної 
дитини, її здібностей, самореалізації та успішної адаптації до нових умов життя 
підбирається програма заходів, які б спровокували сплеск творчої енергії, 
надихнули на звершення поставлених цілей, дали б відчуття впевненості у власних 
силах [3, 21 c.]. 

Під час дії воєнного стану з метою зниження рівня тривожності, створення 
відчуття безпеки у роботі з обдарованими школярами доцільно ставити наступні 
пріоритетні завдання: посилення, інтенсифікація консультативної, тренінгова 
робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток самосвідомості, глибокого 
усвідомлення власних можливостей та унікальних здібностей; формування 
соціально-психологічних навичок і вмінь налагоджувати та підтримувати стосунки 
з оточуючими, вирішувати складні конфліктні ситуації; соціально-психологічне 
навчання обдарованих учнів, організація індивідуальної та групової роботи з ними 
дозволяє успішно реалізовувати творчі задуми, створювати комфортні умови, 
відчуття захищеності, правильне розуміння свого місця в соціумі, бачення способів 
вирішення поставленої задачі. Допомога учням при подоланні бар’єрів 
спілкування; сприяння розвитку здібностей; сприяння у створені гармонійного 
процесу навчання з урахуванням особистісних якостей. Ядром цієї концепції є 
психологічне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного стану.   
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Отже, насамперед, професійні дії шкільного психолога, спрямовуються на: 
консультативно-просвітницьку роботу із прийняття дорослими обдарованості 
дитини, особливостей її поведінки, світорозуміння, інтересів і схильностей; 
консультативно-методичну роботу з дорослими, спрямовану на організацію 
соціального середовища. Що стосується спеціальної психологічної роботи із 
самою дитиною, то вона будуватиметься на використанні корекційних, 
розвивальних технологій, спрямованих на вирішення внутрішніх психологічних 
конфліктів, зняття тривожності, страхів, агресивних психологічних захистів. 
Мета психологічного забезпечення обдарованих учнів – це всебічне дослідження 
її особистості з метою гармонійного розвитку, сприяння в розвитку 
самореалізації, професійного самовизначення, збереження психологічного й 
фізичного здоров’я. Завдання: − виявлення та розвиток задатків і здібностей 
кожного учня; − розвиток здатності до самосприйняття, самопізнання та 
сприяння формуванню позитивної «Я-концепції»; − забезпечення можливостей 
самовираження та самореалізації обдарованих дітей у різних видах діяльності; − 
розвиток емоційної стійкості, формування навичок саморегуляції, подолання 
стресу, поведінки в екстремальних ситуаціях; − сприяння соціалізації, 
формуванню комунікативних навичок; − підвищення загальнокультурного та 
інтелектуального рівнів учнів; − розвиток здатності самостійно навчатися та 
здійснювати дослідницьку роботу; − допомога в практичному застосуванні 
набутих знань; − надання психологічної підтримки обдарованим дітям, їхнім 
батькам і педагогам [9, 25c.]. 

Творчість супроводжує нас усе життя: спрямовує та підносить, надихає та 
окрилює. Стимулювання становлення творчих процесів нині стало не тільки 
пріоритетною направленістю саморозвитку кожного, але й істинним напрямком 
прогресу суспільства загалом. Формування власної творчості, творчого 
потенціалу починається з раннього дитинства. Поінформованість у проблемах 
творчого розвитку дозволяє пришвидшити успіх зростання, формування творчої 
особистості. Головною тезою системи освіти сьогодні є положення, за яким 
педагогічний процес ґрунтується на психології розвитку дитини, а точкою 
відліку в оновленні змісту, форм і методів навчання та виховання є ідея цінності 
її як творця. Вирішального значення набуває проблема виявлення та 
забезпечення сприятливих умов для особистісного становлення, творчої 
самореалізації дитини, формування у неї активно-пізнавального, творчого 
ставлення до реального світу, уміння успішно орієнтуватися в усьому розмаїтті 
предметів та явищ, озброєння способами діяльності, стратегіями мислення. На 
практиці, на жаль, освіта залишається ареною змагання двох протилежних 
моделей: особистісно-орієнтованої та навчально-дисциплінарної. Остання є 
зручнішою для організації та контролю за педагогічним процесом, його 
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результатом. При цьому існуючі форми організації творчої діяльності (за зразком, 
за умовами) не сприяють формуванню творчих можливостей дитини, пригнічують 
творче начало дитини, нівелюють бажання дитини творити [3, 22 c.]. 

Таким чином, завдяки реалізації психологічного забезпечення у 
Щербанівському ліцеї та підтримці з боку дорослих кожен учень усвідомлює 
власні можливості, готовність до праці, самостійно та свідомо робить вибір 
напряму і профілю навчання. Психологічне забезпечення  обдарованої дитини 
завершується реальним, конкретним результатом: формуванням позитивного 
ставлення дитини до себе; визначенням у співпраці з дитиною її інтересів, 
здібностей, рівня творчого потенціалу, виду обдарованості тощо; усвідомленням 
учнем свого багатогранного «Я» та тих, хто оточує; формуванням сукупності 
уявлень про себе, внутрішній світ; розумінням сутності пізнавальної діяльності 
– мислення, пам’яті, уяви; тренінгом творчої уяви та мислення; формуванням 
міжособистісних стосунків у класі, засобів ефективної групової діяльності. В 
наш час у суспільстві існує дефіцит спеціалістів, фахівців різних галузей, здатних 
творчо мислити, ефективно діяти, проектувати, винаходити, конструювати нове, 
розв’язувати творчі задачі. Дослідження проблем активізації творчої діяльності 
привертає сьогодні неабияку увагу. Творчість належить до складних і водночас 
соціально значущих психологічних феноменів. Аналізуючи творчу діяльність 
учнів Щербанівського ліцею  як систему, можна виділити наступні  структурні 
елементи зокрема: процес творчої діяльності, продукт творчої діяльності, 
особистість творця, середовище та умови, в яких протікає творчість. Творча 
діяльність розвивається упродовж тривалого часу та може бути 
охарактеризована як з точки зору її об’єктивних результатів, так і з точки зору 
тих змін в особистості, які відбулися у зв’язку й під впливом цієї діяльності. На 
сучасному етапі дослідження творчості можна розглядати як процес зближення 
двох підходів: особистісного – дослідження суб’єкта творчої діяльності, його 
потреб, мотивів, знань, умінь, навичок, властивостей, самосвідомості, емоцій, 
почуттів та процесуального – дослідження фаз, станів, стадій та результатів 
перетворення предмета творчості.[7, 27c.]  

Ми вважаємо, що оптимальним періодом входження в сферу творчої 
діяльності, становлення творчої особистості, формування творчого потенціалу, є 
шкільний період. У цьому віці діти, здобувши певний досвід, можуть творчо 
використовувати його. Творчість – це одна із найзмістовніших форм психічної 
активності дитини. Її можна розглядати як універсальну здібність, що забезпечує 
успіх різноманітної діяльності дітей. Будь-який творчий акт дитини– результат 
його активних пізнавальних, творчих дій, створення суб’єктивно нового 
(значущого для неї) продукту – малюнка, конструкції, гри, оповідання, 
невідомих раніше деталей, різних варіантів зображень, ситуацій, рухів, 
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характеристик героїв, інших дій; застосування засвоєних раніше способів 
зображення або засобів виразності у новій ситуації; прояв ініціативи в усьому. 
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ОБДАРОВАНІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ – ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ 
У статті зазначається важливість потенціалу обдарованості дитини, який 

може бути використаний для спільної боротьби з ворогом в умовах війни. 
Береться до уваги психологічний стан дітей в складних умовах, який можна 
інтегрувати в корисну дію, що допомагає дітям подолати стрес. Наводяться 
приклади реалізації обдарованості дітей. 

Ключові слова: обдарованість, війна, психологічний стан, реалізація, 
винаходи, користь. 

The article notes the importance of using the potential of the gifted child, which 
can be used to jointly fight the enemy in wartime. The psychological state of children 
in difficult conditions is taken into account, which can be integrated into the beneficial 
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effect that children overcome stress. Examples of the realization of children’s talents 
are given.  

Key words: giftedness, war, psychological state, realization, inventions, benefit. 
 
Війна – варварство, коли 

нападають на мирного сусіда, але це 
освячений борг, коли захищають 
батьківщину. 

 Гі Де Мопассан 
Війна – новий вимір життя з яким стикнулася Україна і який став 

відповідальністю кожного з нас. Лише згуртованість і єдність всієї нації у 
спільній боротьбі з ворогом дає результат перемоги. Ми маємо об’єднати всі 
зусилля для досягнення цієї мети.   

В тій чи іншій мірі війна торкнулася всіх, зокрема наших дітей. Вони, як 
ніхто інший, потребують нашої допомоги та підтримки. Тому ми самі маємо 
стати сильнішими та бути прикладом для дітей, багато з яких знаходяться в стані 
постійного стресу.  

Одним з елементів допомоги дітям подолати стрес є потреба зосередитися 
на корисній дії. Для дітей, звісно, ці дії дуже різні й залежать від того, де вони 
знаходяться, який в них психологічний стан. Зважаючи на ці всі фактори, ми 
маємо залучати дітей до корисної діяльності, адже така діяльність приносить 
добрий плід - вона зосереджує увагу і допомагає інтегрувати енергію стресу в 
допомогу у спільній боротьбі.  Таким чином дитина відчуває полегшення, бо 
вона розуміє, що вносить свій вклад у спільну справу [7]. 

Парадокс, але в умовах війни в багатьох обдарованих людей загострювався 
потяг до творіння. В даному контексті обдарованість дитини, спрямована  в 
потрібне русло - це потенціал для перемоги. 

Талановиті й обдаровані діти завжди впливали і впливають на розвиток і 
характер суспільства. Тому талант і обдарованість вважають багатством кожної 
держави.  

Багато обдарованих дітей приносили користь суспільству: робот-
безпілотник, який допоможе хворим, папір з листя, бандаж, який замінює МРТ – 
це все зробили школярі. Та ні, не американські, як можна було б подумати. Ці 
винаходи справа рук українських школярів, які вже з малих років роблять свій 
внесок у розвиток країни і майструють щось дуже унікальне. Ось декілька 
прикладів цього: 

Одинадцятикласник Валентин Фречка з села Сокирниця Хустського 
району Закарпатської області винайшов технологію створення паперу з опалого 
листя. Хлопець на кухонному блендері подрібнив сміття та від’єднав целюлозу, 
з якої можна виготовляти папір. Волокна змішував з водою та викладав утворену 
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масу на форму. Коли матеріал просушувався на сонці, то учень розгладжував 
його за допомогою каменю.  

Так утворились цупкі аркуші паперу. Це є чудовим еко-стартапом, адже з 
такого матеріалу можна виготовляти стакани, тарілки, пакети, сумки, а також 
робити дизайнерський, крафтовий, пакувальний папір, або обкладинки книжок.  

До того ж, лінія з переробки опалого сміття вже готується до запуску. 
Технологія пройшла випробування на спеціалізованому обладнанні і готова до 
роботи в “масштабних умовах” [5]. 

Сергій Дівянін – учень Малої академії наук, ще у десятому класі створив 
дешеву заміну МРТ. Це система із мікроакселерометра, мікроконтролера, 
передавача та спеціального програмного забезпечення. Кілька хвилин 
сканування, і діагностика готова. Винахід виглядає як бандаж, який накладається 
на спину пацієнта та сканує хребет у декількох позиціях. Такий пристрій коштує 
всього 500 гривень, а зараз ним вже зацікавились іноземні медичні фірми [5]. 

Дніпровський школяр Ігор Шибка створив електронні окуляри для 
незрячих, щоб зробити їх життя комфортнішим.   

Винахід досить чітко повідомляє людину про перешкоду поруч та відстань 
у сантиметрах до неї. Оправу надрукували на 3D-принтері. На ній встановили 
різні датчики, мікросхеми і навушник. Школяр своїм голосом записав усі мовні 
оповіщення, які озвучувалися при виявленні небезпеки. Собівартість такого 
пристрою сягає всього 300 гривень, а схожий винахід в Ізраїлі – більше 25 тисяч 
гривень [5]. 

Це все приклади  реалізації потенціалу учнів за оптимальних умов навчання 
та життєдіяльності, які були характерні нашій країні в мирний час. Війна, яка 
прийшла в Україну, вносить свої корективи в усі сфери життя, в тому числі і в 
процес навчання. Проте вже в умовах війни обдаровані українські діти роблять 
винаходи, які рятують життя бійцям. 

Анастасія Лівочка у свої 17 років, коли навчалася у Львівському 
технологічному ліцеї, вигадала спосіб, який допоміг  рятувати життя бійців. Для 
юної школярки ця тема була близькою, адже їй довелось переїжджати з 
окупованого Донецька, а її батько пішов добровольцем в АТО. Анастасія 
вигадала два корисних винаходи. Перший – розсікач диму від пічок, який 
допомагає приховати присутність бійців на місці стоянки та зробити їх менш 
помітними для тепловізорів.  

Другий пристрій – підвіс для безпечного транспортування поранених. 
Спеціальна платформа тримає ноші в стабільному положенні [5]. 

Дані винаходи свідчать про те, наскільки обдаровані діти можуть бути 
корисними суспільству і державі в цей непростий для нас всіх час. Окрім цього 
така діяльність, з психологічної точки зору, розвантажує дітей, знімає стрес та 
нервову напругу. 
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Завдання вчителів - виявити обдарованість дітей та направити її в потрібне 
русло, створити таке освітнє та виховне середовище, в якому дитина формується 
як творча особистість і відповідальний громадянин своєї держави. 

Обласний науковий ліцей в м. Рівне - це освітній заклад, який якраз  
створений для обдарованих дітей Рівненської області. Специфіка нашого закладу 
така, що на навчання до нас поступають обдаровані діти з усієї Рівненської  
області, які обирають собі профіль навчання, де зможуть реалізувати свої 
розумові здібності.  Тому наша основна мета, як педагогів, розвивати в них цю 
обдарованість. 

У навчальній діяльності закладу робота з обдарованими дітьми ґрунтується 
на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню 
освітнього простору предмета. Тому у  ліцеї  функціонують класи (групи) з 
поглибленим вивченням окремих предметів для досягнення учнями результатів 
навчання та компетентностей згідно з вимогами стандарту спеціалізованої освіти 
наукового спрямування. Отже, навчання в закладі здійснюється за такими 
профілями:  

• фізико-математичний; 
• хіміко-біологічний; 
• історико-правовий; 
• іноземна філологія (англійська, німецька мова); 
• інформатичний. 

У закладі створена сучасна матеріально-технічна база, яка дозволяє 
організовувати освітній процес на високому рівні. І, звісно, ключовою фігурою 
у створенні освітнього та виховного середовища, яке сприяє розвитку творчої 
природи обдарованої дитини, є педагог. 

Зараз всі ці сукупні фактори мають в тій чи іншій мірі працювати на 
перемогу нашої держави. 

Хочеться трохи детальніше зупинитися по кожному з профілів навчання, та 
розглянути його крізь призму використання потенціалу обдарованості дітей на 
користь спільній справі – перемозі. 

Викладаючи такі предмети, як історію та захист України, я вкотре 
переконуюсь наскільки вони є важливими в умовах війни зі споконвічним нашим 
ворогом. Для Кремля історія – не щось, що треба вивчати і пам’ятати, а щось, чим 
треба керувати. Мета – спотворити історичний контекст, щоб Росія та її сучасні дії 
виглядали гідно й навіть героїчно. Аби виправдати власну агресію, підтримку 
терористів у світі, а також внутрішні злочини проти прав і свобод людини.  

Московська історична пропаганда завжди працювала на те, щоб стерти 
нашу історію, показати, що ми не є нацією, яка створила свою державу. Ця 
історична пропаганда завжди вказувала на те, що ми є один народ з росіянами, 
перекручуючи історичні факти, стираючи тим самим нашу ідентичність.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


145 

Тому важливим завданням вчителя історії, в даному контексті, є 
формування критичної думки, донести дітям, якою ціною творилася і зараз 
твориться історія нашої держави, що ми є нацією українців з власною 
багатовіковою історією. Учні досліджують історію своєї країни, свого рідного 
краю, шляхом написання наукових робіт. Таким чином у них формується активна 
громадянська позиція і забезпечується міцний фундамент української держави. 

Обдаровані діти, що навчаються на філологічному напрямку, можуть 
використати і використовують свій потенціал знання іноземних мов для 
висвітлення подій війни, донесення всьому світові інформації про злочинні дії 
Російської держави, що вона вчиняє на нашій території. Це може бути додатковим 
інструментом, що привертає увагу світової спільноти до проблеми війни.  

Як приклад, можна навести інтерв’ю вчительки англійської мови 
Наукового ліцею в м. Рівне Ланкіної Вікторії  та її учениці Любові Ундір 
ізраїльському виданню Haarets про навчання українських дітей в умовах війни з 
Росією. В інтерв’ю було розкрито як організовується навчання, як діти та вчителі 
пристосовуються до нових реалій життя. Розкривалося і питання волонтерства, 
яким займаються наші діти. 

Учні хіміко-біологічного профілю можуть в перспективі допомогти 
військовим рятувати життя.  Знання у цій галузі корисні і самим дітям, тому що 
зараз кожен з нас має знати як зупинити кровотечу, як діяти при зупинці серця, 
як діяти при переломах, які ліки слід використовувати в тій, чи іншій ситуації, як 
вести себе при загрозі хімічної атаки тощо. Багато наших випускників  
навчаються у медичних вишах. Враховуючи свій потенціал, окрім того, що вони 
можуть надати відповідну допомогу людям, які постраждали внаслідок війни, 
вони також можуть брати участь у створені новітні розробок та технологій в 
сфері медицини, які вже сьогодні інтенсивно впроваджуються під час лікування 
хворих та поранених військовослужбовців, що постраждали внаслідок 
інтенсивних бойових зіткнень. В сучасних умовах ці знання  стають важливим 
елементом, який рятує життя.  

В умовах інформаційного світу та гібридної війни, яку ще з 2014 року веде 
проти нас Російська Федерація та елементом якої є кібервійна, знання та 
обдарованість у сфері точних наук, таких як фізика, математика, інформатика є 
також дуже важливими у протистоянні ворогу. Ні для кого не секрет, що вагому 
частину життя школярі проводять у цифровому світі, де теж ведуться своєрідні 
«війни». Зокрема, учні українських шкіл беруть участь в організації кібератак на 
сайти російських органів влади, інфраструктури та пропагандистських ЗМІ. 

Останніми днями відбулися безпрецедентні атаки на портал «госуслугі», 
сайти кремля, держдуми, першого каналу, роскосмосу та російських 
залізниць. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомив міністр цифрової 
трансформації України Михайло Федоров. 

https://t.me/zedigital/1150
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Для інструктування й координації учасників кібератак створено групи в 
соціальних мережах. Лише в одній з таких груп, Kotiki DDoS взаємодіють майже 
800 учасників. 

Як повідомили в коментарі Освіта.ua учасники цієї групи, боротьбу ведуть 
саме школярі, навіть пʼятикласники. Також вони долучили до роботи своїх 
батьків, дідусів і бабусь [6]. 

На думку фахівців, до цієї кіберборотьби може долучитися кожен, бо в 
мережі розміщено інструкції, доступні для користувачів будь-якого рівня. 

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку, що потенціал 
обдарованої дитини може бути корисний  у війні з агресором. І як показують 
останні психологічні дослідження, попри нелюдські умови, обдаровані діти 
мають величезний запас життєстійкості, що дозволяє їм реалізовувати свої 
можливості всупереч важким обставинам. Обдаровані діти приносять велику 
користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, 
навчальним закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей 
вже в нових умовах, умовах війни. Ми маємо дати таким дітям розуміння 
важливості спільної праці на користь перемоги, виробити в них високий ідеал 
служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я  
перемоги та процвітання Української держави.  
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КОНЦЕПЦІЯ РЕНЗУЛЛІ: ЗМІНА НАПРЯМКУ ВІД ОБДАРОВАНОСТІ 
ДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Анотація: У роботі “Концепція Рензуллі: зміна напрямку від обдарованості 
до розвитку обдарованої  поведінки” подається короткий аналіз основних ідей 
автора. Висвітлюються основні підходи автора до обдарованості. 
Проаналізовані основні підходи до оцінювання, визначення обдарованої поведінки 
та концепція обдарованості з трьох кілець. Додатково докладно описаний 
механізм взаємодії всіх трьох кластерів даної концепції. Дана робота може 
бути корисна педагогічним працівникам, психологам та науковим 
співробітникам. 

Ключові слова: обдарованість, визначення обдарованої поведінки, концепція 
обдарованості з трьох кілець, модель тріди збагачення , когнітивні доповнення. 

Abstract: The work, based on the research of J.Renzuli “The Three Ring 
Conception of Giftedness: A Change in Direction from Being Gifted to the 
Development of Gifted Behaviors” provides a brief analysis of the author’s main ideas. 
The main approaches of the author to giftedness are highlighted. The main approaches 
to assessing, defining gifted behavior, and the concept of giftedness from three rings 
are analyzed. In addition, the mechanism of interaction of all three clusters of this 
concept is described in detail. This work can be useful for teachers, psychologists, and 
researchers. 

Key Words: giftedness, defining gifted behavior, Three Ring Conception of 
Giftedness, Enrichment Triad Model, co cognitive additions. 

 
Ми проаналізували роботу Дж. Рензуллі “The Three Ring Conception of 

Giftedness” :A Change in Direction from Being Gifted to the Development of Gifted 
Behaviours» та коротко подаємо її основні ідеї. 

Будь-яка спроба розробити концепцію обдарованості повинна спочатку 
розглянути, як використовується термін «обдарований». Альберт Ейнштейн 
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колись сказав, що не все, що може бути пораховане, має рахунок та не все, 
що має рахунок, можна облікувати. При використанні в практичних цілях, 
таких як відбір здібних учнів для отримання спеціальних освітніх послуг, має 
існувати прямий зв’язок між визначенням обдарованості, системою 
ідентифікації та типами послуг, які пропонуються в програмі. Іншими словами, 
система ідентифікації має слідувати, а не передувати розробці програмної 
практики. Що ж значить термін “обдарованість” в концепції розуміння автора ? 

Наближаючись до практичного розуміння значення терміну «обдарований» 
виникає питання про те, якій евристичній меті служить цей термін, якщо його 
позбавити аури, що оточує використання терміну в багатьох професійних освітніх 
групах і непрофесійних спільнотах. Евристична техніка – це підхід до розв’язання 
проблем, навчання чи відкриття з використанням практичного систематичного 
методу. Розглядаючи евристичний зміст слова «обдарований», спочатку потрібно 
вивчити частини мови, які присвоєні цьому слову у словнику (Merriam-Webster, 
2016). Це поняття можна використовувати як іменник (обдарованість), і як 
прикметник (обдарований). Синонімів до слова як іменника майже не існує, але 
«благословенний» або «обраний» можуть бути близькими. Іменник «обдарованість» 
часто вживається поряд із прикметником (наприклад, науковий або академічний), 
щоб конкретизувати сферу, в якій людина досягла особливих досягнень. При 
використанні в якості прикметника  часто вживаються синоніми. Ті ,що найчастіше 
приходять в голову, наприклад, чудовий математик, просунутий читач, інноваційний 
дизайнер, винятковий художник, переконливий оратор, неперевершений 
письменник. Дійсно, цей термін навіть використовується як прикметник, коли 
термін використовується в формулюванні "Обдарована освіта", що нагадує про 
корінь слова – дар – це те, що потрібно подарувати, а не вроджений  стан. Учень 
отримує цей дар, коли школа надає можливості, ресурси та підтримку для 
перетворення його потенціалу в унікальну обдаровану поведінку. 

Автор акцентує увагу на тому , що фахівці, які відстоюють індивідуально 
орієнтований підхід до навчання здібних дітей , стверджують, що хтось повинен 
спочатку офіційно визначити учнів як "обдарованих", перш ніж вони зможуть 
отримувати будь-які спеціальні послуги для обдарованих. Це можна протиставити 
адаптивній орієнтації, коли учні реагують на надані можливості, а вчителі реагують 
на продемонстрований учнями інтелектуальний потенціал в різний час і різними 
способами. Через це заяви про багатокритеріальний підхід в кінцевому підсумку 
стають перепоною для того ж старого підходу, заснованого на тестуванні. 
Використання таких термінів, як "по-справжньому"і "насправді" обдарований в 
наукових публікаціях, з застереженнями або без них, може легко привести 
випадкового читача до думки, що є люди, у яких дійсно є "хромосома геніальності". 

Але, як процес розвитку ,“обдарована освіта”може привести до вдосконалення 
здібностей і навичок. 
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"Оцінювання обдарованості" для ідентифікації може виявити учнів, які 
можуть отримати вигоду з розширеного планування програм, але вона також 
може втратити багатьох, хто міг би отримати вигоду. Недавні дослідження 
(Grissom&Redding, 2016; Lu&Weinberg, 2016; McCoach та ін., 2016) показали, що 
учні з соціально вразливих категорій менш імовірно будуть ідентифіковані як 
"обдаровані". Традиційне використання діагностичних процедур, залежність від 
думки вчителів та результатів тестів здібностей призвели до значних обмежень 
щодо учнів з високим потенціалом з соціально вразливих категорій 
населення(Erwin&Worrell, 2012; Ford, 2014; Ford&Whiting, 2016; Lakin, 2016; 
U.S.DepartmentofEducation,OfficeofCivilRights, 
2016;seealsoNationalResearchCouncil, 2002).Цей підхід також виключає учнів усіх 
спеціальностей, які мають високу креативність, тих, хто думає і вирішує 
завдання з іншим підходом до навчання, і тих, у кого є вузькоспеціалізовані риси 
обдарованості , інтереси, креативність або мотивація. Якщо люди, які приймають 
рішення, ґрунтуються у своєму виборі лише на тих речах, які можна легко 
порахувати, скільки здібних ще втратить суспільство не прислухаючись до порад 
Ейнштейна? 

Тому автор виділяє два види оцінювання і ставить наголос на їх відмінних 
рисах. Ще одним міркуванням, яким керувалися при розробці концепції 
обдарованості трьох кілець, є набір відмінностей між двома видами оцінювання. 
Більшість систем ідентифікації були засновані на оцінках навчання – те, що учні 
вже знають, ґрунтуючись на результатах тестів на когнітивні здібності і досягнення. 
Концепція трьох кілець також враховує фактори, пов’язані з оцінкою навчання. 
Такі риси, як допитливість, інтереси, стилі навчання, стилі самовираження, 
задоволення від навчання, співпраця, кооперація, планування і саморегуляція не так 
легко виміряти як риси, вимірювані за допомогою когнітивних оцінок. В останні 
роки психологи приділяють набагато більше уваги оцінюванню, заснованому на 
результатах продуктивності (Darling-Hammond, 1994; Wiggins, 1998), і тому 
перераховані вище риси повинні бути відображені в практичних додатках теорій, 
призначених для виявлення потенційних можливостей для обдарованої поведінки. 
Теорія, яка представлена в роботі, зосереджується на творчо-продуктивній 
обдарованості, а не на академічній обдарованості, і пропонує, щоб молоді люди, які 
демонструють творчий потенціал і дослідницький настрій, також мали доступ до 
спеціальних можливостей, ресурсів і заохочення. 

Тому автор зазначає ,що концепція обдарованості з трьох кілець ґрунтується 
на трьох взаємодіючих групах рис, які складаються із здібностей вище 
середнього (не обов’язково непересічних), наполегливості та креативності . 

Саме взаємодія між кластерами та через них створює обдаровану поведінку, 
яка є необхідним інгредієнтом для творчості або продуктивності. 
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Автор також зазначає, що базована на теорії трьох кілець та широко 
використовувана у світі, Модель тріади збагачення призначена для заохочення 
творчої продуктивності з боку учнів. Ця модель знайомить їх з різними темами, 
сферами інтересів і предметними галузями. Також вона широко вживана для 
подальшого навчання їх застосуванню складного матеріалу, навичок навчального 
процесу і методичного навчання в самостійно обраних областях інтересів. 

Кожен з трьох кластерів автор детально описує  нижче. 
Автор наголошує, що здібність визначається як здатність обробляти 

інформацію, інтегрувати досвід, який призводить до відповідних і адаптивних 
реакцій в нових ситуаціях. В це поняття також входять абстрактні, вербальні, 
просторові здібності та пам’ять мови. 

Також, автор звертає увагу , варто розглядати здібності вище середнього 
більш широко, ніж просто з точки зору традиційного академічного навчання. 

Люди в таких областях, як мистецтво, лідерство, політика, людські 
відносини, навички виконання управлінських функцій, бізнес і підприємництво, 
а також соціальна свідомість – все це реальні області самовираження, де можна 
спостерігати поведінку вище середнього. 

Здібності вище середнього включають в себе як загальні, так і спеціальні 
здібності. 

Загальні здібності широко застосовують до численних традиційних 
навчальних ситуацій .Вони також найчастіше вимірюються  за допомогою тестів 
загальних здібностей або загального інтелекту. 

Спеціальні  здібності – це здатність набувати знання і навички, або здатність 
працювати на високому рівні в одній або декількох конкретних областях 
людської діяльності. Деякі з спеціальних здібностей можуть бути виміряні за 
допомогою тестів досягнень або тестів спеціальних здібностей, але інші 
(наприклад, фотографія, малювання карикатур, створення фільмів, лідерство, 
дизайн одягу) можуть бути визначені тільки за допомогою експертної оцінки. 

Наступним за кластером здібностей вище середнього йде кластер відданості 
задачі. 

Автор підкреслює, що відданість задачі є основним фактором, який сприяє 
розвитку обдарованої поведінки. 

Рензуллі (1978) сформулював термін "відданість задачі" більше чотирьох 
десятиліть тому, і в останні роки ця концепція отримала підвищену увагу в 
теорії" теорія витривалості "(Theory of grit) Дакворта (Duckworth, Peterson, 
Matthews, &Kelly, 2007). 

Терміни, які найчастіше використовуються для опису відданості задачі, - це 
цілеспрямованість, витривалість, наполеглива праця, самовіддана практика, 
впевненість у собі та віра у свою здатність виконувати важливу роботу. 
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Дослідження та біографічна інформація високо успішних людей показують, що 
поряд із розвиненими здібностями, особливе  захоплення матеріалом, який 
представляє великий особистий інтерес, має вирішальне значення в процесі 
розвитку обдарованої поведінки. 

Дійсно, витривалість визначається як тенденція підтримувати інтерес і 
докладати зусиль для досягнення дуже довгострокових цілей (Duckworthetal., 2007). 

Останнім основним кластером в концепції обдарованості з трьох кілець є 
творчість .Автор ділиться  своїм досвідом ,що узагальнення досліджень у цій все 
більш складній галузі є непростим завданням. Кілька дослідників, у тому числі 
Кауфман і Бегетто (2009), припускають, що сучасні дослідження креативності 
слідують одній з двох тенденцій. Перша тенденція фокусується на видатному і 
творчому генії, зазвичай позначається як креативність Big-C(Велика С). 

Друга тенденція фокусується на повсякденній творчості (Річардс, 1990) і 
включає в себе творчу роботу або діяльність учнів або дітей, так звану творчість 
Little-C (Мала С). 

Лонгітюдне дослідження, пов’язане з концепцією обдарованості з трьох 
кілець, показує, що можливості "Малої обдарованості"(Little-C)., які є основними 
частинами загальношкільної моделі збагачення (тобто досвід II і III типів), можуть 
розвинути мислення, що може надихнути учнів на розвиток творчого потенціалу 
"Великої обдарованості(Big-C.), який може проявитися в наступні роки.  

Риси, пов’язані з творчістю в концепції обдарованості трьох кілець, 
включають в себе: інноваційність, цікавість, оригінальність, винахідливість, 
подачу (Бегетто і Кауфман, 2007; Чіксентміхайі, 1996) і готовність кинути 
виклик умовностям і традиціям. 

Іншою теорією, яка сумісна з кластером креативності в концепції трьох 
кілець, є компонентна модель креативності Амабіле (1996). Вона стверджувала, 
що для прояву креативності необхідні три змінні: навички, що відносяться до 
предметної області, навички, що відносяться до творчості, і мотивація до 
виконання завдань, аналогічна взаємодії кластерів в концепції трьох кілець. 

І оскільки випадки Big-C рідкісні, автор дослідження задається питанням, чи 
може він збільшити ймовірність того , що вірогідність Великої обдарованості буде 
вищою у учнів , що беруть участь у постійно планованій діяльності для збагачення  

Індивіди, здатні розвивати обдаровану поведінку, - це ті, хто володіє або 
здатний розвивати певний складний набір здібностей і застосовувати їх в будь-
який потенційно цінній сфері людської діяльності. Ці здібності включають в себе 
моделі поведінки , які відображають 3 основні групи людських рис – здібності 
вище середнього, високий рівень виконання завдань і високий рівень 
креативності. Обдарована поведінка також включає в себе некогнітивні риси, 
пов’язані з різними особистісними і виконавчими функціями. 
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Люди, які проявляють або здатні розвивати взаємодію між трьома 
кластерами, потребують широкого спектру освітніх можливостей і послуг, які 
зазвичай не надаються в рамках регулярних навчальних програм. 

На додаток, автор дає повні відповіді на певні часті питання, які пов’язані з 
його теорією.  

Наприклад, це питання, чи існують додаткові кластери, крім початкових 
трьох? 

Виходячи з досвіду автора  та досліджень концепції обдарованості з трьох 
кілець, (Рензуллі, 1978, 1986, 2005) він зазначає, що взаємодія між трьома 
кільцями все ще є найважливішою рисою, яка веде до прояву обдарованої 
поведінки. 

Проте дослідження автора показало, що креативність та відданість 
завданням, а також два фактори, які обговорюються нижче, насправді 
піддаються зміні і можуть бути піддані дуже позитивному впливу 
цілеспрямованих видів освітнього досвіду (Baum, Hébert, &Renzulli, 1999). 

Наступне питання ,що ставить автор ,це - чи є три кільця постійними? 
Кластери наполегливості та креативності відрізняються, оскільки ці риси не 
завжди присутні або відсутні таким же чином, як у учнів , які, як правило, більш 
стабільні в досягненні результатів в області матеріалу . 

Креативність і наполегливість присутні або відсутні в залежності від різних 
типів ситуацій, в які залучені люди, і ці кластери швидше мінливі, ніж постійні 

Цілеспрямованість і творчий підхід до виконання завдань можна розвинути 
за допомогою відповідної стимуляції і навчання. 

Кластери креативності та наполегливості майже завжди стимулюють один 
одного. 

Коли у людини з’являється творча ідея, вона заохочується діями інших або 
власними. Аналогічним чином, прихильність до вирішення конкретної проблеми 
часто запускає процес творчості стосовно вирішення проблем. 

Інше питання, що освітлює автор, це – чи є кільця однакового розміру? 
Рензуллі (1978) зазначив, що кластери слід розглядати як "рівних партнерів" у 
сприянні прояву обдарованої поведінки, але з часом автор виявив , що чим вище 
традиційно вимірювані когнітивні здібності, тим більше можливостей людина 
може досягти в більшості традиційних ситуацій навчання. Кластер здібностей 
вище середнього надає переважний вплив на обдарованість до засвоєння уроків. 
Не всі кластери повинні бути однакового розміру, і розмір кластерів не повинен 
залишатися постійним протягом всієї творчої або продуктивної діяльності. 
Наприклад, відданість завданням  може бути мінімальною або навіть відсутня на 
початку становлення  сильної творчої ідеї; енергія та ентузіазм для реалізації ідеї 
можуть ніколи не бути такими великими, як сама ідея. Дослідження автора  та 
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тематичні дослідження чітко показують, що більші кластери фактично 
компенсують деяке зменшення розміру в одній або обох двох інших областях, 
але всі три кільця повинні бути присутніми та взаємодіяти, щоб забезпечити 
високий рівень творчої продуктивності (Renzulli, Koehler, &Fogarty, 2006; 
Renzulli, Sands, &Хайльброннор, 2011). 

Останнє питання ,що є одним з найчастіших ,це - когнітивні доповнення 
до трьох кільцевої концепції обдарованості .В доповнення до різних 
когнітивних досліджень, що стосувались високої продуктивності, було виявлено 
і додаткові фактори. Наприклад, автор, посилаючись на Рензуллі, зазначив, що 
характеристики інтелекту ,які виходять за рамки традиційних характерних рис 
інтелекту, зіграли велику роль у становленні досягнень високоефективних 
молодих людей та дорослих 

Нові доповнення до нашої концепції обдарованості зосереджені на двох 
групах когнітивних рис, які стосуються характеристик, пов’язаних з 
використанням здібностей для створення соціального капіталу шляхом 
здійснення добрих справ і застосування навичок виконавчої функції для 
розробки продуктів, орієнтованих на дії. Мотивація для цієї роботи виходила 
головним чином з вивчення літератури з позитивної психології (Селігман, 1990). 

Оригінальна графіка  для Теорії Трьох кілець була “залита” у чорнобілий фон 
ламаної клітинки. Вона була розроблена для передачі взаємодії між особистісними 
рисами і умовами навколишнього середовища, які сприяють творчій 
продуктивності. Додатково, Рензуллі акцентує на тому ,що якщо ми дійсно віримо 
,що високоефективні молоді люди досягнуть успіхів у житті, то ми повинні 
спонукати їх почати з удосконалення світу, щоб зробити його кращим місцем. 

Огляд літератури та шкільний досвід започаткували підтверджуючий 
факторний аналіз (Renzulli, 2002, 2008; Renzulli, Sytsma, &Berman, 2002), який 
призвів до виявлення наступних шести факторів, пов’язаних з виробництвом 
соціального капіталу: 

* Оптимізм  
* Сміливість (психологічна та інтелектуальна незалежність, моральна 

мужність) 
* Романтичне ставлення до теми або дисципліни 
* Чутливість до людських проблем (проникливість, співчуття) 
* Фізична і розумова енергія (харизма, цікавість) 
* Бачення і почуття призначення (почуття сили змінити ситуацію, почуття 

напрямку і прагнення до цілей) 
Автор зазначив ,що наступне дослідження показало ,що види діяльності ,що 

пропонує теорія трьох кілець , призводить до розвитку творчої обдарованості  та 
інтерналізації доповнюючих пізнавальних факторів. 
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Знову був розпочатий проект і підтверджуючий факторний аналіз призвів 
до розробки п’яти наступних додаткових пізнавальних факторів : 

* Орієнтація на дії (прийняття рішень, постановка цілей, управління часом) 
* Соціальні взаємодії (слухання, спілкування, співпраця) 
* Альтруїстичне лідерство (командна робота, позитивне підкріплення, 

делегування повноважень) 
* Реалістичне самосвідомість (впевненість у собі, самоефективність, 

смирення) 
* Усвідомлення потреб інших (наприклад, співчуття, терпимість, доброта) 
Автор підкреслив ,як висновок, що це дослідження допомогло більш 

зрозуміти чому деякі люди ставлять добро для всіх вище власного добробуту, 
вдосконалення власного его та жаління себе. 

Автор вважає, що як наукові дослідження, так і практичні приклади цих 
фонових компонентів необхідні для більш повного розуміння "загальної 
картини" творчої та продуктивної обдарованої поведінки; і, що більш важливо, 
способи, за допомогою яких люди перетворять свій потенціал обдарованості в 
конструктивно позитивні соціальні дії. Хоча ці фактори часто називають 
"м’якими навичками", ми вважаємо, що місія обдарованої освіти повинна бути 
розширена, щоб включити ці когнітивні навички, оскільки вони стають все більш 
важливими на ринку праці вищого рівня 

Такі фактори, як сміливість, оптимізм і відчуття сили змінити речі, — це 
риси, які ми поважаємо в лідерах та новаторах, таких як Рейчел Карсон, Марія 
Кюрі, Нельсон Мандела та Мартін Лютер Кінг (Renzulli, 2005).Теорія виходить 
далеко за рамки теорії "золотої хромосоми", яка раніше змушувала багатьох 
педагогів і психологів вважати, що деяким людям призначено долею  бути 
обдарованими. Автор зазначає і  має надію ,що викладачі сприятимуть вливанню, 
так званих, “м’яких навичок” в звичайну навчальну програму, щоб стимулювати  
обдаровану поведінку (Renzulli&Waicunas, 2016). Концепція обдарованості 
автора зосереджується на тому, як найздібніші учні отримують доступ до 
інформації та застосовують її, а не просто на тому, як вони її накопичують, 
зберігають і витягують. Також фундаментальним для концепції обдарованості є 
переконання, що менш важливо називати дітей «обдарованими», а важливіше 
розвивати типи освітнього досвіду, які необхідні для появи творчості, виконання 
завдань та дослідницький спосіб погляду на світ, щоб заохотити учнів проявляти 
обдаровану поведінку. 

Автор зазначає, що його мета – сприяти насолоді, зацікавленості та 
ентузіазму від навчання у всіх учнів, а також розвивати високі досягнення та 
інтелектуальний, мотиваційний та творчий потенціал, які сприяють як високим 
досягненням, так і творчій продуктивності. Освітні послуги, описані в моделі 



155 

педагогічної та програмної організації, шкільній моделі збагачення, за 
допомогою якої була розроблена концепція обдарованості трьох кіл (Renzulli, 
1977; Renzulli&Reis, 2014), підвищують ймовірність того, що більше учнів 
займатиметься творчою роботою в школі. і в житті. 

Висновки. Підводячи висновки, автор робить наголос на тому ,що вірить в 
ефективність обдарованої освіти, яка полягає в тому, щоб збільшити світовий 
резерв творчої та продуктивної молоді, яка буде сприяти науковому, 
економічному, соціальному та культурному розвитку людства та зберегти 
ресурси Землі для майбутніх поколінь. Люди, ідентифіковані за допомогою 
стратегій, заснованих на концепції обдарованості трьох кілець, і когнітивних 
факторів, про які йшлося вище, походять з різних верств суспільства Автор 
зазначає, що  вони демонструють широкий спектр характеристик здібностей і 
досягнень, темпераменту та зусиль, вкладених у здобуття академічних і творчих 
досягнень. На його думку, розвиток цих здібностей відбувається , коли учні 
починають процес виявлення та виховання своїх академічних здібностей та 
інтересів у школі та за її межами. Коли діти відчувають і насолоджуються 
творчим і продуктивним досвідом, таким як проекти за інтересами та академічна 
робота, вони, швидше за все, шукатимуть додаткового творчого та 
продуктивного досвіду пізніше в навчанні та професійному житті. 

Автор наголошує, що коли це станеться, більше здібних у більш широкому 
сенсі і кількісному співвідношенні  людей  з академічним і творчим потенціалом 
будуть розвиватися і реалізовуватися в майбутньому. 
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Анотація. У даній статті розкрито шляхи реалізації  особистісного 
потенціалу здобувача освіти за допомогою побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії. Подається бачення  організації  індивідуальної освітньої 
траєкторії на основі планування різних видів діяльності в закладі загальної 
середньої освіти. 
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Ключові слова: потенціал, особистісний потенціал, індивідуальна освітня 
траєкторія. 

Abstract. This article reveals ways to realize the personal potential of the learner 
by modeling the individual educational trajectory. The vision of the organization of an 
individual educational trajectory on the basis of planning of different types of activity 
in a general secondary education institution is given. 

Key words: potential, personal potential, individual educational trajectory. 
 
Актуальність дослідження та постановка проблеми. Підтримка та 

розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із 
пріоритетних напрямів української освіти. Це має відображення у базових 
державних документах: Законі України «Про освіту», Концепції загальної 
середньої освіти, Національній доктрині розвитку освіти, Концепції Нової 
української школи. Нагальним та перспективним, на наш погляд, у питанні 
особистісного потенціалу здобувача освіти є реалізація індивідуальної освітньої 
траєкторії, що відіграє важливу роль у становленні його як особистості, оскільки 
уможливлює його оптимальну самоосвіту, самозростання, самореалізацію. 

Мета статті – огляд наукової літератури, щодо поняття «особистісний 
потенціал» та можливостей побудови індивідуальної освітньої траєкторії 
розвитку здобувача освіти. 

Теоретичний аналіз проблеми. 
Якщо ввести в пошукову систему слово «потенціал», отримаємо такі 

результати: ресурс, міць, можливості, внутрішні резерви, приховані здатності, 
запас енергії. Це означає, що в нас від самого початку закладена величезна сила, 
потрібно лише навчитися правильно нею керувати. І тоді можна бути 
продуктивним і успішним. Проблему потенціалу особистості та її реалізації в 
діяльності розглядали в своїх роботах учені Б. Ананьєв, Г. Балл, Л. Виготський, 
В. Давидов, Д. Ельконін, А. Матюшкін, В. Мясищев, Б. Теплов, E. Erikson, S. Freud, 
C. Jung, О. Maslow, M. Mead та ін. Над дослідженнями творчого потенціалу 
працювали І. Воронюк, В. Моляко, А. Хорошун, О. Шульган; духовного потенціалу 
– К. Абульханова-Славська, К. Петров, О. Фролов, В. Шадріков; енергопотенціалу – 
С. Максименко; інтелектуального потенціалу – Л. Венгер, В. Дружинін, 
С. Максименко, Т. Прохоренко, М. Смульсон, морально-етичного потенціалу – 
Л. Мар’яненко, трудового потенціалу – А. Вишняк, Е. Радаєва, Р. Федосова  [2]. 

Огляд наукової літератури показав, що поняття «особистісний потенціал» 
розглядається неоднозначно. Дослідження поняття «особистісний потенціал» на 
сьогодні вийшли за межі постановки проблеми, тому надзвичайно актуальною 
залишається проблема розкриття  змісту поняття «особистісний потенціал» через 
індивідуальну освітню траєкторію як персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його 
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здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, ґрунтується на 
виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої 
діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і 
рівня їх складності, методів і засобів навчання [1]. 

В законодавстві про освіту широко використовується поняття «здобувачі 
освіти». Це збірне поняття, яке об’єднує вихованців, учнів, студентів, аспірантів, 
докторантів, семінаристів та навіть курсистів, тобто усіх, хто вчиться, хто 
здобуває освіту. Ми ж маємо на увазі «здобувачі освіти» – учні 8-11 класів 
закладів загальної середньої освіти. 

Проблема особистісного потенціалу як потенціалу саморегуляції ґрунтовно 
вивчалася групою дослідників під керівництвом Д. Леонтьєва. В якості складових 
даного феномену розглядалися: оптимізм (Т. Гордєєва), життєстійкість 
(О. Рассказова, Д. Леонтьєв), особистісна автономія, мотиваційні системи та 
каузальні орієнтації (О. Дергачева, Д. Леонтьєв), самоефективність (Т. Гордєєва), 
копінгстратегії (О. Рассказова, Т. Гордєєва), толерантність до невизначеності 
(А. Гусєв), контроль за діяльністю (І. Васильєв, О. Мітіна, С. Шапкін), 
рефлексивність (Д. Леонтьєв, А. Аверіна), результуючі категорії «суб’єктивне 
щастя» та «задоволеність життям» (Д. Леонтьєв, Є. Осін), а також досліджувалися 
взаємозв’язки між даними компонентами. 

Як вважає Д. Леонтьєв, поняття «особистісного потенціалу» – базова 
індивідуальна характеристика, стрижень особистості. Особистісний потенціал 
відображає міру подолання особистістю заданих обставин, врешті решт, 
подолання нею самої себе, а також міру зусиль, які докладаються особистістю 
щодо роботи над собою і над обставинами власного життя [3]. 

Потенціал особистості безпосередньо пов’язаний з механізмами оволодіння 
діяльністю, включаючи необхідні для цього вміння, навички та діяльнісні 
компетенції. Саме цим можна пояснити постійне перебування здобувачів освіти 
в пошуку: навчання на курсах, тренінгах, майстер-класах, спроба себе в різних 
сферах діяльності. Прагнучи знайти те, що допоможе розкрити внутрішні 
ресурси. Потенціал дитини – це його внутрішні, приховані можливості. Те, що 
допомагає рости, розвиватися і досягати успіху. Можна як примножувати свої 
ресурси, так і зводити нанівець. Наприклад, якщо учень «горить» якоюсь ідеєю, 
то внутрішній резерв буде давати сили і знаходити способи втілити плани в 
життя. Коли, навпаки, немає до чого прагнути і тільки виявляти скарги, то не 
буде ресурсу на особистісний розвиток. 

Огляд літератури дозволяє виділити основні складові особистісного 
потенціалу здобувача освіти: система знань, умінь, навичок, уявлень, 
пізнавальних здібностей; система цілей, цінностей та орієнтацій, соціально-
психологічних установок; можливість творити, знаходити нове, діяти 
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оригінально і нестандартно; комунікативні якості, вміння та навички; система 
потреб, форм і способів їх задоволення; схильності, уподобання обраної професії 
до наявності відповідного типу особистості, мотивації; система духовно-
моральних цінностей, життєвих позицій і моральних настанов особистості. [4]. 

На наше переконання «особистісний потенціал» – це основа для 
самореалізації в суспільстві, власний внутрішній резерв. Він має психологічну 
структуру: задатки, схильності, інтереси, прагнення до створення нового, прояв 
загального інтелекту, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, 
працьовитість, здібності до вироблення особистісних стратегій.  

Освітнє середовище, у якому живе учень, є джерелом різних можливостей. 
Навчитися розпізнавати їх і використовувати на свою користь навчає кайрос-
менеджмент (менеджмент зручного моменту). Це техніка, що дає змогу будь-
яке вміння, хобі, збіг обставин використовувати на свою користь. Володіння нею 
має чимало переваг і в особистому і у професійному житті. Як результат – 
особистість має зекономлений час і сили, а це ресурси для подальшого 
саморозвитку. А оскільки результат освітньої діяльності буде залежати від 
підготовки, визначення індивідуальної проблеми, мети, вибору форм і способів 
узагальнення власного досвіду, опанування різних методик, технологій, форм і 
методів. Все це збігається з побудовою індивідуальної освітньої траєкторії. За 
визначенням А. Хуторського, індивідуальна освітня траєкторія – це 
персональний шлях реалізації особистісного потенціалу в освіті. Просування за 
індивідуальною траєкторією можливе за умов: визначення змісту з урахуванням 
власних потреб; постановки власних цілей у вивченні конкретної теми; вибору 
оптимальної форми, темпу навчання, що найбільш відповідають індивідуальним 
особливостям суб’єкта навчання; рефлексивного усвідомлення отриманих 
результатів; оцінювання та корегування своєї діяльності. [5]. 

Види освітньої діяльності в закладі, які використовують при побудові 
індивідуальної освітньої траєкторії: 

• ознайомлення із науковими новинками за освітніми галузями; 
• перегляд освітніх телепередач; 
• розв’язування олімпіадних завдань, тестів, питань ЗНО, кросвордів та 

інших завдань підвищеної складності або нестандартної форми; 
• прослуховування лекцій, виступів науковців; 
• відвідування тренінгів, дискусій, майстер-класів; 
• обмін думками і досвідом з іншими учнями; 
• навчання на курсах за вибором; 
• навчання на дистанційних курсах, тренінгах; 
• участь у  гуртковій та позакласній діяльності з предмету; 
• вивчення інформаційних технологій; 
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• відвідування виставок та тематичних екскурсій; 
• активність у соціальних  мережах, ведення власного блогу; 
• використання порад фахівців заради підвищення власних знань чи 

майстерності. 
Висновки та перспективи дослідження. 
Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що складна, 

багатовимірна природа потенціалу особистості залежить від безперервного 
саморозвитку особистості. Основою роботи з учнями повинно стати реальне знання 
їх потенційних можливостей, побудови індивідуальної освітньої траєкторії 
розвитку. Саме тому важливим є створення системи підтримки та розвитку 
здобувачів освіти, які володіють потенціалом до високих досягнень, а саме: 
виявлення таких учнів; здійснення психолого-педагогічного супроводу; створення 
освітнього середовища через використання варіативної складової навчального 
плану (індивідуальні години, курси за вибором); спонукання до участі у 
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з предметів, інтелектуальних та творчих 
конкурсах, спортивних змаганнях, участь у науково-дослідній роботі Малої 
академії наук; використання масових форм роботи (тренінги, турніри, конкурси, 
змагання); участь у літніх школах; співпраця з позашкіллям (палаци творчості дітей 
та юнацтва, дитячо-юнацькі спортивні школи, центри науково-технічної творчості, 
студії, школи мистецтв, культурні центри, освітні простори тощо). 

Як висновок, звернемося до слів Герберта Прокноу: «Настає час, коли Ви 
повинні твердо вирішити, куди рухатися. Інакше безжалісний дрейф подій 
вирішить за Вас». 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ 
СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Анотація. У статті здійснено аналіз стану розвитку креативного 
потенціалу обдарованих студентів коледжу в умовах воєнного стану. 
Проаналізовано базові поняття «креативність», «креативний потенціал» та 
«обдарованість». Акцентовано увагу на тому, що задля розвитку креативного 
потенціалу обдарованих студентів коледжу є вимога у належному змістовому 
наповненні занять. Зазначено, що в умовах воєнного стану сьогодні на перший 
план у роботі з обдарованою молоддю виходить дистанційна форма роботи. У 
зв’язку з цим, у статті проаналізовано основні напрями навчання обдарованих 
студентів з використанням технологій дистанційного навчання.  

Ключові слова: креативність, креативний потенціал, обдарованість, 
студент, дистанційні технології навчання. 

Summary. The article analyzes the state of development of creative potential of 
gifted college students in martial law. The basic concepts of «creativity», «creative 
potential» and «talent» are analyzed. Emphasis is placed on the fact that in order to 
develop the creative potential of gifted college students there is a requirement for 
proper content of classes. It is noted that in the conditions of martial law today the 
remote form of work comes to the fore in work with gifted youth. In this regard, the 
article analyzes the main areas of education of gifted students using distance learning 
technologies. 

Key words: creativity, creative potential, talent, student, distance learning 
technologies 

 
Постановка проблеми. Здобуття освіти умовах війни – це діяльність в 

режимі особливої відповідальності, працездатності, наполегливості , єдності та 
невичерпної сили всіх учасників освітнього процесу. Війна стала випробуванням 
і для обдарованих дітей. Саме вони є головним рушієм прогресу у всіх сферах 
діяльності суспільства і держави. Здатність до збереження і примноження 
інтелектуального потенціалу є життєво необхідною для суспільства, яке існує в 
умовах глобалізації та інформатизації ХХІ століття. 

Тому одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні має 
бути постійна підтримка обдарованих молодих учених, митців, спортсменів – 
потужного потенціалу творення майбутнього країни. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велике значення для нашої теми 
роботи мають наукові дослідження наступних учених. Зокрема, Н. Марченко 
досліджує проблему готовності викладачів до роботи з обдарованими 
студентами. Цікавими є наукові розвідки Н. Галицької щодо стану дослідження 
проблеми роботи з обдарованими студентами як одного з найважливіших 
чинників підвищення якості вищої освіти. Є. Скирда аналізує і зарубіжний 
досвід, де розглядає шляхи впровадження австралійського наукового досвіду 
роботи з обдарованими студентами в українську систему освіти. Акцентуємо 
увагу у дослідженні і на психолого-педагогічні засади роботи з обдарованою 
студентською молоддю, які досліджують А. Ревть та І. Гриник. 

Проте, розвиток креативного потенціалу обдарованих студентів коледжу в 
умовах воєнного стану недостатньо обґрунтовано, що і зумовило актуальність 
вибору нашої теми дослідження. 

Мета статті – здійснити аналіз стану розвитку креативного потенціалу 
обдарованих студентів коледжу в умовах воєнного стану. 

Виклад основного матеріалу. Частина учасників освітнього процесу 
внаслідок загрози життю, бойових дій та тимчасову окупацію окремих територій 
вимушено перемістилася в межах України або за кордон. Багато педагогів та 
здобувачів освіти все ще залишаються на тимчасово окупованих територіях та 
потребують особливої підтримки держави. У зв’язку з цим заклади освіти 
перейшли на дистанційне навчання. Його мета полягає не у засвоєнні нових 
знань, а у психологічній підтримці, спілкуванні, переключенні уваги, збереженні 
психічного здоров’я здобувачів освіти через повернення до рутинних справ. 

Насамперед зазначимо, що в складних обставинах опинилися і обдаровані 
студенти, адже для розвитку творчої обдарованості молоді необхідно 
створювати сприятливі соціальні й психологічні умови. Такий творчий потенціал 
може бути непомічений або заблокований і реалізуватися на недостатньому 
рівні, або й зовсім не використовуватись. Організація умов, що забезпечують 
розвиток, зокрема і креативного потенціалу обдарованих студентів, здійснення 
їх потенційних можливостей, є одним з головних завдань сучасного суспільства. 

У межах дослідження перш за все проаналізуємо базові поняття «креативність», 
«креативний потенціал» та «обдарованість» для поглиблення сутнісних ознак 
досліджуваного феномену. 

Відповідно до сучасного психологічного словника, креативність (лат. creatio 
– створення) – творчі можливості (здатності) людини, які можуть проявлятися в 
мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати 
особистість в цілому і / або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх 
створення. Креативність розглядають як найважливіший і відносно незалежний 
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фактор обдарованості, що рідко відображається в тестах інтелекту і академічних 
досягненнях [2]. 

Досліджуючи проблему розвитку креативності студентів В. Мороз [4] 
звернула увагу на те, що в сучасному швидко мінливому світі креативність, яку 
колись розглядали як рідкісну якість, притаманну тільки геніям науки і 
мистецтва, в даний час вважають життєво необхідною для навчання і роботи 
людини. На її думку залежно від психологічного напрямку під креативністю 
розуміється або діяльність по створенню чогось нового, оригінального; або 
характерологічні якості особистості; або процес або комплекс когнітивних і 
особистісних особливостей індивіда, що сприяють в психологічному сенсі 
становленню творчості. Вона стверджує, що терміном креативність в 
психологічних дослідженнях позначається комплекс інтелектуальних і 
особистісних особливостей індивіда, що сприяють самостійному висуненню 
проблем, генеруванню великої кількості оригінальних ідей і нешаблонному їх 
вирішенню.[4]. 

Звернемося до аналізу поняття «креативний потенціал». Так, С. Шандрук та 
Б. Чернець [10] трактують категорію «потенціал» (від латинського potencia – 
можливість, сила), як поняття, що охоплює всі педагогічні концепції сучасної 
освіти [10, с.226]. Зокрема, В. Хомяков та І. Бакулін [8] стверджують, що 
«потенціал – це джерела, можливості, засоби, паси, які можуть бути приведеними 
в дію, використані для вирішення якоїсь задачі, досягнення певної цілі, можливості 
окремої особи, суспільства, держави, підприємства в певній галузі».   

Н. Петрушова [5] креативний потенціал особистості розглядає як інтегративну 
якість особистості, що відображає сукупність творчих сил; визначає готовність і 
можливість до творчої самореалізації й саморозвитку, до втілення нових, 
оригінальних ідей; забезпечує ефективну взаємодію особистості з іншими людьми 
й продуктивність її діяльності у будь‐якій галузі виробництва [5]. 

На думку В. Моляко [3] та А. Сологуб [7] креативність, як творча здібність, 
виступає потужним фактором розвитку особистості, визначає її готовність до 
нестандартного мислення й поведінки. Творча креативність та обдарованість 
стає запорукою економічного процвітання й засобом національного престижу. 
Погоджуємося з думкою М. Садового та О. Пташко [6], що перед практичною і 
сучасною фаховою передвищою освітою постає завдання виховання креативної 
особистості, здатної до творчої  діяльності в різних сферах життя [6, с.29]. 

Н. Денис [1] зазначає, що обдаровані студенти – це не абстрактні носії 
талантів, майбутні фахівці й видатні науковці, це, передусім, живі люди. Саме 
тому за їхніми здібностями необхідно бачити насамперед людину з її недоліками 
та достоїнствами. Такий підхід здатний забезпечити особистісний розвиток 
талановитих студентів [1, с. 91]. 
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Термін «обдарованість», як зауважує В. Чудновський [9], є похідним від 
слова «дар», що означає невід’ємну умову, яка особливо сприятлива для 
розвитку людини. Обдарованість – це поведінка, що характеризує здібності, які 
можуть проявлятися в різних сферах діяльності. Обдарованість – це складова 
генетично обумовленої здібності, яка розвивається в суміжній діяльності і 
занепадає при її відсутності. Основою обдарованості є задатки – вроджена умова 
для розвиток здібностей. Якщо задатки не розвивати, вони будуть деградувати – 
такий механізм може знищити будь-яку обдарованість [9]. 

На нашу думку, робота з обдарованими студентами в умовах воєнного стану 
задля розвитку їх креативного потенціалу вимагає належного змістового 
наповнення занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види 
пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу 
висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета викладачам. 

Сьогодні на перший план у роботі з обдарованою молоддю виходить 
дистанційна форма роботи. Заняття з використання дистанційних технологій 
навчання дають нові можливості комунікації, новий рівень взаємодії між 
педагогом та студентами. Сучасне суспільство потребує активну особистість, яка 
здатна орієнтуватися в нескінченному інформаційному потоці, готова до 
безперервного саморозвитку та самоосвіти. У такій ситуації викладач отримує 
нову роль – роль провідника знань, тьютора та ментора. Знання ж виступають не 
як ціль, а як спосіб розвитку особистості. 

З метою розвитку креативного потенціалу студента коледжу в умовах 
воєнного стану потрібно враховувати той факт, що кожна обдарована, творча 
молода людина потребує індивідуального, особливого та особистісного підходу. 
Вважаємо, що основними напрямами навчання обдарованих студентів будуть: 
залучення їх викладачами до науково-дослідницької роботи в наукових гуртках 
та проблемних групах; участі в конкурсах наукових робіт та олімпіадах зі 
спеціальності, а також у студентських наукових конференціях. Зазначені 
напрями роботи сприятимуть розвитку їх креативного потенціалу у 
дистанційному форматі якнайкраще. 

Нагальною є і потреба у використанні тестових та навчальних програм, 
створенні творчих проєктів, інтерактивних вправ, ігрових завдань, графічних 
зображень, діаграм, таблиць із статичними даними в електронному вигляді, 
використанні мультимедійних матеріалів під час лекцій та практичних занять з 
обдарованою молоддю.  

Зокрема, використовуючи сервіс Mind Meister, практикуємо роботу зі 
схемами або створюємо «карти знань», що дають змогу викладачеві 
систематизувати інформацію після роботи зі студентами над певним розділом та 
подати її у вигляді опорного конспекту. Наприклад, під час проведення занять з 
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дисципліни «Мистецтво», карти знань використовуємо для пояснення нового 
матеріалу, мозкових штурмів, планування свого часу, запам’ятовування великих 
обсягів даних, самоаналізу, розробки проєктів, власного навчання й розвитку. 

Висновки. З урахуванням зазначеного вище, можна констатувати, що 
питання розвитку креативного потенціалу обдарованих студентів коледжу в 
умовах воєнного стану є одним із актуальних та значущих. 

Пріоритетними напрямами роботи, спрямованими на розвиток креативного 
потенціалу здобувачів фахової передвищої освіти є виявлення та розкриття 
таланту обдарованої молоді з залученням цієї категорії осіб до співпраці. Дійшли 
висновку, що на сьогодні, у зв’язку з запровадженням воєнного стану, на перший 
план у роботі з обдарованою молоддю, виходить дистанційна форма роботи. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ 
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

У роботі розглядаються основні методи дослідження креативного 
потенціалу, спрямовані на оцінку творчих процесів, особистості, продукту та 
середовища. Окреслено перспективу досліджень в цьому напрямку. 

Ключові слова: креативність, креативний потенціал, дивергентне мислення, 
оцінювання креативності. 

The work provides brief overview of methods of measurement of creative potential 
components according to four-p model: creative person, process, product and press. 
Perspectives for future researches are proposed. 

Key words: creativity, creative potential, divergent thinking, creativity 
measurement. 

 
Більшість об’єктів, що нас оточують, є продуктами творчої діяльності. 

Відповідно, креативність або здатність створювати нові, оригінальні та корисні 
продукти: матеріальні на нематеріальні об’єкти, ідеї, теорії тощо – є надзвичайно 
цінною якістю. Це відображається і у звітах Всесвітнього економічного форуму 
який вже кілька років поспіль вказує креативність у топ-десятці бажаних рис для 
працівника [1]. Дослідження показують, що креативність є значимим 
предиктором кар’єрного зростання [2]. Важливе значення креативність відіграє і 
у повсякденному житті, зокрема, допомагає долати життєві негаразди [3] та 
зберігати ментальне здоров’я навіть за надзвичайних обставин. [4]. 

В науковій літературі розроблено понад сто визначень креативності 
(Treffinger, 2002). Найбільш стисле визначення описує креативність як здатність 
бути оригінальним та корисним одночасно [5]. Одне із найбільш повних 
визначень надане Торренсом, він описував її як процес, завдяки якому людина 
стає чутливою до проблем, пробілів у знаннях, невідповідностей, втрачених 
елементів тощо; здатність передбачати складності, шукати рішення, 
формулювати припущення та гіпотези, перевіряти їх, за потреби модифікувати 
та, зрештою, отримувати результати [6].  

Здатність до творчості зумовлюється певним набором особистісних рис та 
середовищних факторів та називається креативним потенціалом особистості.  

Наприклад, Амабайл [7] включає до структури креативного потенціалу 
домен-релевантні навички (знання, експертиза, технічні навички, інтелект і 
талант у конкретній сфері), креативні навички або процеси (когнітивний стиль, 
навички генерації ідей,  готовність до прийняття ризиків, здатність до 
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самодисципліни), мотивацію (в першу чергу, внутрішню), соціальне оточення 
(свобода створення ідей, готовність оточення сприймати та впроваджувати нові 
ідеї. 

Схожим чином Чіксентмікаї [8] виділяє три рівня функціонування 
креативності: індивід, домен та поле. Тобто, для створення дійсно оригінального 
і  корисного продукту необхідна взаємодія індивіда з притаманними йому 
творчими якостями, домену, в якому він працює, тобто попередніх знань та 
досвіду, накопичених іншими спеціалістами у даній сфері та поля, тобто 
спільноти професіоналів, що працюють у цій же галузі та можуть забезпечити 
адекватне визнання досягнень індивіда у певний історичний проміжок часу.  

Любарт [9] вказує на те, що креативний потенціал містить когнітивні 
(дивергентне мислення, аналітичне мислення, ментальна гнучкість, асоціативне 
мислення, селективне комбінування), конативні (готовність до прийняття 
ризиків, толерантність до невизначеності, відкритість, інтуїція, творча 
мотивація) та середовищні компоненти. При чому, креативний потенціал не є 
арифметичною сумою всіх зазначених складових. Рівень їх розвитку може 
відрізнятися у різних індивідів, а також, залежно від сфери діяльності, нестача 
одних компонентів може компенсуватися за рахунок інших, а їх співвідношення 
може змінюватися з часом. 

Деякі дослідники вважають, що креативний потенціал особистості можна 
оцінити лише в результаті його реалізації – тобто, оцінюючи продукти творчої 
діяльності, а не саму особистість.  

Загалом, методи вимірювання креативності або креативного потенціалу 
можна розділити на чотири групи: методи, що досліджують когнітивні процеси, 
пов’язані із креативністю; методи, що досліджують креативну особистість; 
методи, що оцінюють продукти діяльності та методи, що оцінюють творче 
середовище. Розглянемо їх детальніше.  

Оцінювання процесів, що лежать в основі творчої діяльності. Ця група 
методів є найбільш поширеною. Так, досліджують здатність визначати та 
вирішувати творчі проблеми, вміння визначати головну та другорядну 
інформацію, що стосуються вирішуваної проблеми, оцінювання ідей, 
асоціативне мислення, дивергенте мислення, здатність до фантазування. Втім, 
попри таке різноманіття, основним методом оцінки креативності є тести 
дивергентного мислення: вони є найбільш детально розробленими та 
перевіреними методами і їх найчастіше застосовують у дослідженнях.  

Дивергентне мислення  - це процес пошуку креативного рішення  за 
допомогою генерацію якомога більшого числа можливих варіантів. Його часто 
протиставляють конвергентному мисленню, яке спрямоване на пошук однієї 
правильної відповіді.  
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Суть тестів тестах дивергентного мислення зводиться до того, щоб дати 
якомога більше відповідей на запропонований вербальний чи графічний стимул. 
Оцінювання відповідей здійснюється за показниками оригінальності 
(унікальність наданих відповідей), швидкості мислення (кількість наданих 
відповідей), розробленості та деталізації (кількість деталей та подробиць, що 
містяться у запропонованій відповіді) [10], [11]. Першим, хто почав розробляти 
тести дивергентного мислення, був Гілфорд. Батарея тестів, розроблена ним для 
оцінки інтелекту, включала кілька завдань на дивергентне мислення. Наприклад, 
досліджуваному пропонувалося домалювати прості фігури так, щоб отримати 
зображення, придумати якомога більше варіантів наслідків певної неможливої 
ситуації, наприклад «Що б сталося, якби люди не могли спати?». Також були 
завдання, у яких пропонувалося створити новий об’єкт, використовуючи 
запропоновані фігури, або завдання, у яких від учасника вимагалося 
класифікувати надані об’єкти на основі певних ознак. 

Роботи Гілфорда виявилися настільки значимими, що впродовж 60-х та 
пізніше їх вивчали та інтерпретували різні дослідники.  Наприклад, з’явилися 
пропозиції застосовувати їх в ігровому середовищі та скасувати будь-яких 
обмеження у часі [12]. Також були розроблені додатків завдання, такі як Тест 
незвичайного використання предметів, у якому досліджувані мали 
запропонувати якомога більше способів використання звичайного об’єкту, 
такого як газета, цеглина або стілець.  

Сьогодні найбільш поширеним і дослідженим тестом креативності є тест 
Торренса [13, 14, 15]. Тест складається з двох розділів, один з яких досліджує 
вербальну креативність, інший – образну. Кожен тест розроблений у двох 
аналогічних варіантах, що робить його зручним для використання у 
дослідженнях, дозволяючи робити виміри до та після втручання. У тесті 
Торренса бали нараховуються за чотирма показниками: швидкість, 
оригінальність, гнучкість та деталізація. У міру подальшої розробки системи, у 
розділі креативності почали оцінювати також прихильність до збереження 
початково запропонованих форм та абстрактність. Деякі дослідники пропонують 
виключати з дослідження показники швидкості, оскільки вони тісно корелюють 
з показниками гнучкості і натомість користуватися певним зведеним балом [16].  

Частина тесту, спрямована на дослідження образного творчого мислення, 
включає три завдання: доповнити базову форму так, щоб утворилося 
зображення, завершити на придумати назву незакінченому малюнку, 
модифікувати серію ліній та кіл так, щоб утворилися зображення. Розділ, 
спрямований на дослідження вербального творчого мислення, включає шість 
завдань: поставити якомога більше питань до поданого малюнку, запропонувати 
якомога більше можливих причин зображеної на малюнку ситуації, записати 
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якомога більше можливих наслідків зображеної ситуації, запропонувати способи 
покращення або модифікації іграшки, запропонувати якомога більше способів 
використання звичайної речі, уявити «неможливу» ситуацію та запропонувати її 
можливі наслідки. 

Меднік [17] вважав, що варто не фокусуватися виключно на дивергентному 
мисленні, а включати у дослідження оцінки і показники конвергентного 
мислення. Він стверджував, що творчі люди створюють оригінальні ідеї завдяки 
здатності формувати асоціативні зв’язки, особливо між віддаленими поняттями.  

На основі своєї теорії Меднік розробив тест відділених асоціацій (Remote 
Associates Test (RAT). Він містить ряд завдань, що складаються з наборів по три 
слова і досліджуваному пропонується знайти четверте, яке б могло поєднувати 
три запропоновані. Наприклад, якщо надані слова «кіно/екзамен/потяг», то 
четвертим словом може бути «білет». Деякі дослідники сумнівалися, що тест, 
який вимагає надати одну правильну відповідь, але навіть для того, щоб обрати 
єдину відповідь, індивід повинен бути здатний мислити дивергентно.  

Урбан вирішив відійти від вимірювання окремих процесів, що лежать в 
основі творчої діяльності і, натомість, використати цілісний підхід до феномена 
креативності. Для цього був розроблений Малюнковий тест (The Test for Creative 
Thinking – Drawing Production). Автор пояснював [18], що такий підхід має на 
меті оцінити не лише дивергентне мислення, але і інші аспекти, такі як зміст 
зображення, цілісність, композицію, деталізацію, готовність до прийняття 
ментальних ризиків, порушення границі, неконвенційність та почуття гумору. 
Тест складається з великої прямокутної рамки, та шести ліній, п’ять з яких 
розміщено в межах рамки, а одна – поза межами рамки. Тест має дві паралельні 
форми та застосовується із часовим обмеженням у 15 хвилин, про яке не 
повідомляють учасникам. Цей тест може застосовуватися як для окремих 
індивідуумів, так і для груп, віком від 4 до 95 років. Оцінювання результатів 
відбувається за 14 критеріями:  
• Поєднання (Cn) – будь-яке використання, подовження чи розширення шести 

запропонованих графічних елементів;  
• Завершення (Сm) – будь-які доповнення, додатки до наданих елементів; 
• Нові елементи (Ne) – будь-які нові елементи, фігури або символи; 
• Поєднання елементів за допомогою ліній (CI) – поєднання будь-яких 

елементів між собою, зроблене за допомогою ліній; 
• Поєднання, створене для формування образу (Cth) – будь-які елементи, що 

допомагають сформувати цілісний образ, «розвинути» тему; 
• Елементно-залежне порушення границь (Bfd) – елементи, що виходять у 

невелику область за межами запропонованої рамки; 
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• Елементно-незалежне порушення границь (Bfi) – будь-які елементи, або 
доповнення, що виходять за межі невеликої області за межами 
запропонованої рамки; 

• Перспектива (Pe) – будь-які відступи від двовимірності; 
• Гумор (Hu) – малюнки, що є гумористичними, відображають почуття, 

яскраві емоції; 
• Нетрадиційне використання (Uca) – будь-які маніпуляції з бланком; 
• Нетрадиційне використання (Ucb) – будь-яке сюрреалістичне, вигадане, 

абстрактне використання символів та малюнка; 
• Нетрадиційне використання (Ucc) – будь-яке використання символів або 

знаків; 
• Нетрадиційне використання (Ucd) – нетрадиційне використання заданих 

елементів; 
• Швидкість (Sp) – час, витрачений нас творення малюнку, поза будь-якими 

часовими обмеженнями.  

Слід зазначити, що з метою оцінки креативності загалом до уваги береться 
лише сумарний бал тесту, а не оцінки за окремими шкалами. 

Любарт [19] розробив тест оцінки потенційної креативності - Evaluation of 
Potential Creativity (EPoC), який поєднує одночасно кілька підходів до 
вимірювання креативності. Тест має дві паралельні форми, містить завдання для 
оцінки як образної, так і вербальної креативності та передбачає використання як 
дивергентного мислення (запропонувати певну кількість відповідей на поданий 
стимул), так і конвергентного (створити роботу, інтегруючи в неї кілька заданих 
елементів). Тест складається з восьми субтестів та застосовується індивідуально. 
Наприклад, завдання для оцінки дивергентного мислення у вербальній 
креативності вимагає впродовж 10 хвилин придумати 10 різних закінчень для 
запропонованої історії, тоді як завдання для оцінки креативного мислення у 
домені образної креативності вимагає створити малюнок, в який будуть 
включені гетерогенні елементи, подані на фотографії. Відповіді оцінюються за 
7-бальною шкалою Лікерта.  

Найбільш незвичайним серед названих методів, напевно, є тест 
дивергентних асоціацій (Divergent association task). Його автори  [20] взяли за 
основу положення про те, що креативність передбачає здатність встановлювати 
зв’язки між віддаленими елементами, а, отже, потребує вміння швидко 
переключатися між різними категоріями понять. У цьому тесті досліджуваному 
пропонується назвати 10 якомога різних слів, а комп’ютерний алгоритм 
розраховує семантичну дистанцію між названими словами, чим вона в 
середньому більша – тим вищою є оцінка креативності досліджуваного. 



173 

Значення креативності, отримані таким чином, тісно корелюють із значеннями, 
отриманими в інших тестах, зокрема у тесті незвичайного використання речей. 

Дослідження рис творчої особистості. В основі цих методів дослідження 
лежить положення про те, що креативні індивіди відрізняються від не-
креативних вираженістю ряду особистісних рис та закономірностями поведінки. 
Наприклад, Feist, порівнюючи особистісні якості науковців та не-науковців, 
креативних не-науковців та менш креативних не-науковців, митців та не-митців 
дійшов висновку, що творчі люди є більш відкритими досвіду, менш схильними 
до конформізму, менш доброзичливими та добросовісними, більш впевненими у 
собі, амбіційними, домінантними, імпульсивними [21].  

Найбільш дослідженою особистісною рисою, тісно пов’язаною із 
креативністю, є відкритість, зокрема, про це свідчать результати, отримані у 
самозвітах [22], вимірюванні вербальної креативності [23] та психометричних 
тестах [24]. 

Також насьогодні розроблені численні методики, які використовують 
особистісні шкали та чек-лісти для дослідження ставлення та поведінкових 
закономірностей. Розглянемо найбільш відомі із них. 

Опитувальник творчого сприйняття Хатена-Торренса (The Khatena-
Torrance Creative Perception Inventory). Методика складається з двох 
самооціночних шкал: «Яка ти людина?» (What Kind of Person Are You?) та «Дещо 
про мене» (Something About Myself). Ця методика розрахована на досліджуваних 
від 10 років і старше. Опитувальник місить 50 питань, які спрямовані на 
дослідження впевненості у своїх силах, або допомагають оцінити ступінь 
залученості до творчої діяльності [25]. Опитувальник має високу надійність та 
помірну валідність. 

Груповий опитувальник для пошуку творчих талантів (Group Inventory for 
Finding Creative Talent (GIFT) – методика самозвіту для учнів 1-6 класів, яка 
допомагає оцінити креативний потенціал учасників [26]. Учні дають відповіді 
так/ні на серію питань, що оцінюють гнучкість, допитливість, наполегливість або 
хобі, наприклад: «Мені подобається розбирати різні штуки на запчастини, щоб 
подивитися як вони працюють». Пізніше автори розробили новий опитувальник, 
який назвали Груповий опитувальник для пошуку інтересів Group Inventories for 
Finding Interest, аналогічний до попереднього, але розрахований на учнів 
середньої та старшої школи [27].  

Опитувальник має помірну надійність та валідність і його автори 
наголошують, що для підтвердження його психометричної структури потрібна 
додаткова інформація. 

Опитувальник креативних досягнень (Creativity Achievement Questionnaire) 
є, по суті, самозвітом щодо занять та досягнень, за якими можна оцінити 
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креативність у 10 творчих доменах. Стимульний матеріал представлений чек-
лістом із 96 пунктів, які стосуються мистецтва (театр, письменництво, гумор, 
музика, візуальне мистецтво та танці) та науки (винахідництво, наука та 
кулінарія), в якому досліджувані мають визначити, наскільки те, чи інше 
твердження є вірним стосовно особисто них. Наприклад, у розділі, який 
стосується науки, зустрічаються твердження від «Я не маю здібностей у цій 
галузі», «Я вигравав призи на наукових ярмарках або інших місцевих конкурсах» 
до «»Мої роботи цитувалися іншими науковцями у національних виданнях». 
Опитувальник має високі показники надійності та прийнятну валідність [28]. 

Шкала ідеєздатної поведінки Ранко (RIBS)  ̶ опитувальник, розроблений на 
основі припущення про те, що генерація ідей є важливою ознакою креативності. 
Опитувальник початково складався із 100 пунктів, але пізніше був скорочений 
до 23 пунктів, що містили твердження на зразок: «Я можу невпинно думати про 
якусь річ впродовж годин», «Я часто помічаю, що моя ідея привела мене до іншої 
ідеї, ця нова ідея привела до наступної і так діла, і так далі, так що зрештою мені 
складно зрозуміти, з якої ідеї я починав» [29]. Надійність та валідність 
опитувальника визначені як адекватні, його використовували у кількох 
дослідженнях, також розроблені його адаптації іншими мовами [30, 31].  

Загалом, дослідження креативності за допомогою самозвітів набуло такої 
популярності через простоту та швидкість у його проведенні та оцінюванні. 
Однак, питання їх валідності потребує додаткового дослідження, а кореляція 
результатів з творчими досягненням є спірною [32, 33, 34].  

Загалом, дослідження креативності на основі особистісних рис може бути 
корисним інструментом, однак, не повинно застосовуватися, якщо на його основі 
будуть примати серйозні рішення на зразок зарахування до певних навчальних 
програм [35]. 

Оцінювання продуктів творчої діяльності. Ця група методів є найбільш 
наближеною реальних умов, адже авторів оцінюють експерти у галузі за 
результатами їх творчої діяльності. Тому оцінку креативності розробленого 
продукту називають «золотим стандартом» дослідження креативності [36].  

Дослідниками розроблено шкали, що визначають критерії, які допомагають 
освітянам оцінювати творчі продукти учнів. Розглянемо кілька прикладів. 

Семантична шкала оцінювання творчих продуктів (Creative Product 
Semantic Scale – CPSS) – базується на теоретичній моделі, яка концептуалізує три 
виміри оцінки продукту: новизна (продукт є оригінальним, викликає здивування, 
наштовхує на нові ідеї), якість виконання (продукт є цінним, логічним, 
корисним, зрозумілим), деталізація та синтез (продукт є органічним, 
комплексним, якісно зробленим) [37]. Ідея цього методу полягає у тому, щоб 
допомогти не-експертам надавати адеватну оцінку творчих продуктів [38]. Для 
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оцінювання використовується 7-бальна шкала Лікерта, що побудована за 
принципом протиставлення – крайні значення містять антонімічні 
прикметникові пари на зразок «Старий-новий».  

Форма оцінювання учнівських продуктів (Student Product Assessment Form - 
SPAF) – розроблений Renzulli та Reis для оцінювання творчих продуктів учнів, 
що навчаються за збагаченими програмами. Призначений для використання в 
роботі з обдарованими учнів та оцінює продукти за 9 параметрами, такими як 
фокусування на проблемі, відповідність джерел, оригінальність, орієнтованість 
на дії, цільова аудиторія.  

Консенсусна оцінювальна техніка (Consensual Assessment Technique - CAT) 
передбачає оцінку творчих продуктів експертами в даній області. Експертами 
можуть бути як професори математики, так і вихователі дитячого садочку, 
залежно від сфери. Початково цей метод був розроблений Амабайл і зараз він 
широко використовується у дослідженнях [39]. Для оцінювання креативності 
цим методом учасників просять створити креативний продукт – зробити ескіз, 
креслення, написати вірш, музичний уривок, оповідання тощо, а потім експертів 
просять його оцінити. У цьому методі не використовується абсолютних шкал.  

Надійність методики була підтверджена у кількох дослідженнях [40, 41, 42, 
43] коефіціент узгодженості експертних оцінок зазвичай складає від 0.7 до 0.9. В 
середньому, для застосування цієї методики необхідна участь від 5 до 10 
експертів. У випадку, якщо експертів буде менше 5, з високою імовірністю 
отримається низький показник узгодженості експертних оцінок, а залучення 
більш ніж 10 експертів може виявитися надто складним завданням та сильно 
підвищити вартість дослідження.   

Наявні дані свідчать про те, що показники цього методу із часом 
залишаються стабільними і є підстави вважати, що метод також дає можливість 
передбачати майбутні успіхи на основі оцінки поточних креативних продуктів 
[44, 45]. 

На розвиток та реалізацію креативного потенціалу сильно впливають 
фактори середовища: виховання, наявність у родині братів чи сестер, приклад 
батьків, шкільні вчителі, однокласники, культура тощо. Хоча у розвитку 
креативності провідна роль належить когнітивним факторам, впливи середовища 
не можна лишати поза увагою. Тому проводяться дослідження, які намагаються 
визначити наявні закономірності щодо того, як присутність або відсутність тих 
чи інших факторів впливає на розвиток креативності. 

Існують інструменти, розроблені для оцінки класного, навчального та 
організпаційного середовища, так як опитувальник класних активностей 
(Classroom Activities Questionnaire-CAQ) [46] та оцінка креативного клімату 
(KEYS: Assessing the Climate for Creativity) [47]. Останній досліджує 
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індивідуальне сприйняття та вплив цього сприйняття на творчу роботу і широко 
використовується у дослідженнях креативності в організаціях.  

Як бачимо, насьогодні розроблена велика кількість методів оцінювання 
креативності, які відрізняються за підходом та метою застосування. Подальші 
дослідження креативності повинні надати більше інформації щодо валідності та 
надійності методик, що досліджують креативну особистість, дозволять 
збільшити точність існуючих методів та створити нові, які більш повно 
відображатимуть це складне явище.  

Однак, навіть серед існуючих методів більшість не мають адаптованої та 
валідизованої україномовної версії. Тому актуальним є відбір методик, що 
характеризуються найбільшою валідністю та надійністю для їх адаптації та 
використання для україномовної вибірки, разом із дослідженням регіональних 
особливостей виконання тих чи інших творчих завдань.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ 
Анотація. У статті досліджено проблеми обдарованості. Особливості та 

основні ознаки здібностей. Виокремили три категорії обдарованих дітей. Вся 
робота з обдарованими дітьми в тісному контакті психолога з педагогами та 
батьками обдарованої дитини за напрямками. Наслідки різних досліджень 
обдарованих дітей. Основні чинники, що складають єдину інтегральну структуру 
обдарованості. Психолого-педагогічні дослідження з використанням 
стандартизованих психометричних тестів. Інші методи, поряд з тестами, які 
дають найбільш повне, цілісне уявлення про особистість дитини. Методики 
діагностики обдарованості для соціальних працівників, психологів, педагогів. 
Народна педагогіка, українські народні ігри та забави. Вирішення завдань 
діагностики обдарованих дітей. 

Ключові слова: обдаровані діти, обдарованість, здібності, психолог, 
структура обдарованості, психолого-педагогічна, психологічні дослідження, 
діагностика, творчий потенціал, спостереження, опитування, народні ігри, 
діагностика обдарованих підлітків. 

Annotation. The article explores the problems of giftedness. Features and main 
features of abilities. Three categories of gifted children were identified. All work with 
gifted children is in close contact of a psychologist with teachers and parents of a gifted 
child in areas. Consequences of various studies of gifted children. The main factors 
that make up a single integral structure of giftedness. Psychological and pedagogical 
research using standardized psychometric tests. Other methods along with tests that 
give the most complete, holistic view of the child’s personality. Methods for diagnosing 
giftedness for social workers, psychologists, teachers. Folk pedagogy, ukrainian folk 
games and entertainment. Solving the problems of diagnosing gifted children. 

Key words: gifted children, giftedness, abilities, psychologist, giftedness structure, 
psychological and pedagogical, psychological research, diagnostics, creativity, 
observation, survey, folk games, diagnostics of gifted teenagers. 

 
Вступ. Один із засновників гуманістичної психології Абрахам Маслоу, – 

вважав, що точна та пристосована до життя теорія особистості повинна 
розглядати не тільки витоки поведінки та закономірності розвитку людини, але 
й висоти, яких може досягти кожен індивід. Він вважав, що збирати інформацію 
про людську природу потрібно на прикладі найкращих представників 
цивілізації. Саме в них можна знайти якісні відмінності, різні системи мотивацій, 
емоцій, оцінок, мислення, сприйняття. 

Саме тому вітчизняні та зарубіжні науковці звертаються до вивчення питань 
виявлення, навчання та виховання творчо та інтелектуально обдарованих дітей, 
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які мають скласти політичну, наукову, технічну, художню, ділову еліту, стати 
професіоналами найвищого рівня.  

Коли фахівці піднімають проблему обдарованості, то в контексті цього 
питання спливає термін «здібності». Так, А. Маслоу пише: «Якщо ви навмисно 
збираєтеся стати менш значною особистістю, ніж дозволяють ваші здібності, я 
попереджаю, що ви будете глибоко нещасливі все життя». Люди на різних рівнях 
оперують цією категорією, намагаючись визначити рівень здатності людини до 
певної діяльності. Іноді звучить категоричне «ні» та ставиться «діагноз», що 
конкретна дитина неспроможна, через свої низькі здібності, оволодіти тими чи 
іншими знаннями, навичками. Тому так важливо розібратися у цьому понятті.  

Обдарована дитина – дитина, яка вирізняється яскравими, явними, іноді 
видатними досягненнями у тому чи іншому виді діяльності. Тобто, обдарованість 
визначається вищими показниками розвитку здібностей дитини, вони 
випереджають темп розвитку здібностей її однолітків. При цьому умови життя і 
навчання ровесників повинні бути рівні.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Доречно поставити запитання: поняття обдарованості — загальне чи 
спеціальне? Виявляється, що розрізняють і загальну (інтелектуальну)  

Розрізняють загальну (інтелектуальну) обдарованість, і різні види спеціальної 
обдарованості (психомоторну, художню, математичну, творчу, соціальну тощо). 
Під обдарованістю традиційно розуміють сукупність загальних та спеціальних 
здібностей дитини, завдяки чому вона досягає того рівня, який дозволяє їй легко 
впоратися з діяльністю і відрізнятися від загальної маси інших дітей.  

Обдарованість — системна риса психіки, яка розвивається протягом життя 
і визначає можливості досягнень людиною винятково високих результатів в 
одній чи кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Три ознаки здібностей (за Б. Тепловим): 
1) здібності — це індивідуально-психологічні особливості, відмінні  
у різних людей;  
2) тільки ті особливості, які стосуються успішного  
виконання діяльності чи декількох діяльностей;  
3) здібності не можна зводити до знань, умінь та навичок, які вже вироблені 
у людини, хоча вони зумовлюють легкість та швидкість навчання.  

Наявні в психології матеріали дозволяють виокремити 
три категорії обдарованих дітей . 

1. Перша категорія – діти з надзвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку за 
інших рівних умов. Таких дітей відносно більше серед дошкільнят та молодших школярів.  
2. Друга категорія – діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості, наприклад, із 
нахилами до математики або іншої галузі науки. Таких учнів більше серед підлітків.  
3. Третя категорія – діти, які хоча і не досягли з якихось причин успіхів у навчанні, але 
дуже активні у пізнанні, оригінальні за психічним складом, непересічними  
розумовими резервами. Це випадки, коли можна говорити про потенційну, або  
«приховану», обдарованість. Розумові здібності таких учнів нерідко розкриваються  
вже у старшому шкільному віці.  
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Вся робота з обдарованими дітьми ведеться у тісному контакті психолога з 
педагогами та батьками обдарованої дитини. У цій співпраці можна виділити такі 
напрямки:  

1. Контроль за нервово-фізичним навантаженням дитини, створюваним 
діяльністю і вимогами вихователів і батьків. Обдаровані діти часто зовні досить 
стійкі до перевантажень, і дорослим важко перебороти спокусу вкласти в дитину 
якнайбільше інформації. Тим часом перевантаження для неї так само небезпечні, 
як і для будь-якої іншої дитини.  

2. Консультативна і просвітницька робота з дорослими має численні 
завдання:  

Дуже важливо стежити за тим, щоб дорослі не «експлуатували» здібності 
дитини на шкоду іншим її інтересам. Тому психологові необхідно обстоювати 
інтереси дитини як особистості.  

Варто орієнтувати дорослих на цілісний розвиток дитини, зокрема тих 
сторін її психіки, в яких вона не виявляє себе аж так яскраво.  

Консультативна допомога психолога повинна бути спрямована на 
вироблення педагогами і батьками стилю ефективного спілкування з 
обдарованою дитиною, адекватної оцінки її вчинків, розуміння її поведінкових 
проявів.  

3. Методична допомога педагогам у роботі з обдарованими дітьми. За 
допомогою діагностики і спостережень за дитиною психолог може з’ясувати 
найсильніші сторони пізнавальної діяльності дитини, її інтереси і таким чином 
допомогти вихователеві орієнтуватися у доборі матеріалу.  

4. Психотерапевтична робота, спрямована на вирішення особистісних 
проблем педагога. Підвищення його професійної впевненості, прийняття 
педагогом факту обдарованості дитини як творчої професійної задачі, 
розв’язання якої - гідна сфера самореалізації.  

У сучасній психології під словосполученням „обдарована дитина” 
розуміється певна винятковість відхилення, яке виходить за межі загальної 
норми. За наслідками різних досліджень кількість таких дітей в популяції може 
складати 1 – 2%. За результатами тестів на виявлення загальної обдарованості 
або творчих здібностей, ці показники вищі: талановита частина населення 
складає приблизно 20%, обдаровані діти – це діти, які значно випереджають 
однолітків за темпами розвитку і мають високий інтелектуальний і творчий 
потенціал, проявляють високі здібності в навчанні та в різних спеціальних видах 
діяльності. 
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Проведені в різні роки психолого-педагогічні дослідження з використанням 
стандартизованих психометричних тестів показали, яке велике значення має 
рівень інтелектуального розвитку в структурі загальної обдарованості. Особливо 
відрізняються діти з високим рівнем розвитку „загального інтелекту” (з 
показниками IQ більше 135 – 140 одиниць), кількість яких може бути всього 1 – 
2% від усієї групи дітей, що досліджувались. Рівень соціально значущих 
інтелектуальних досягнень цієї групи „високообдарованих” може у декілька 
разів перевищувати досягнення звичайних дітей. 

Важливе місце в психодіагностиці творчих можливостей дитини займають 
роботи американського психолога Дж. Гілфорда, який виділив два типи 
мислення конвергентне(послідовне, логічне, односпрямоване) і дивергентне 
(альтернативне, таке, що суперечить логіці). 

Згідно з визначенням „обдарована дитина” – це дитина з винятковими 
здібностями, яка має відхилення від норми. Згідно із законом розподілу випадкових 
величин Гауса – Лапласа, чим вища ступінь відхилення, тим рідше воно 
трапляється. Відомо, що відсоток відхилень, як у бік обдарованості, так і у бік 
відсталості, константний. Тому, використовуючи науковий підхід, що базується на 
статистично-математичних методах обробки даних психологічних тестів, можна 
одержувати надійніші й об’єктивніші результати під час пошуку обдарованих дітей, 
ніж ті, які можуть бути отримані з допомогою емпіричних засобів. 

Здібності є якісною характеристикою кожної особистості. Високий рівень 
розвитку здібностей слід вважати обдарованістю. Одночасно, обдарованість – це 
не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а ще й своєрідний сплав її 
особистісних характеристик. В зв’язку зі складністю психологічної структури 
обдарованості необхідно при її діагностиці визначити не лише рівень розвитку 
конкретного виду здібностей, а й віднайти риси характеру, які сприяють творчим 
успіхам особистості: її внутрішні установки, мотиви, стиль поведінки, специфіку 
спілкування [4]. 

А. М. Матюшкін виділяє такі основні чинники, що складають 
єдину інтегральну структуру обдарованості: 

 
1)домінуюча роль пізнавальної мотивації; 
2) дослідницька творча активність, що виявляється у відкритті нового, 

постановці та розв’язанні проблем; 
3) оригінальність рішення; 
4) можливість прогнозування; 
5) здібність до створення ідеальних еталонів, які допомагають формуванню 

високих естетичних, моральних та інтелектуальних оцінок. 
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При розробці діагностичних процедур необхідно визначити міру 
спрямованості особистості на навчальну діяльність, готовність до самостійності, 
вольового напруження, досягнення успіху. Здібна дитина з яскраво вираженою 
спрямованістю на творчий підхід до улюбленої справи, як правило, виявляє при 
цьому підвищений розумовий тонус. Труднощі вимірювання цього тонусу 
полягають у наявних відмінностях між дітьми за показниками їхньої рухової 
експресії, нервової витримки, темпу та ритму мисленнєвої діяльності. 
Діагностичні характеристики, що є різними у дітей, наочно ілюструють 
відмінності в процесі їхньої розумової діяльності та стилю працездатності. Все 
це зобов’язує ретельно розробляти програми спостереження за процесом 
навчальної діяльності, залучати учнів до навчальних і творчих завдань. 

Оцінка творчого потенціалу за допомогою спостережень, опитувань, анкет 
та аналізу продуктивної діяльності не виключає застосування спеціально 
розроблених експериментальних завдань, складання яких передбачає оперативне 
збирання широкого кола інформації [1]. 

Для психолого-педагогічної діагностики обдарованості, поряд з тестами 
необхідні й інші методи, які дають найбільш повне, цілісне уявлення про 
особистість дитини. В цьому плані однією з найбільш ефективних методик є 
арттерапія, тобто лікування мистецтвом. Цей напрям спочатку сформувався як 
лікувальний, але величезні виховні, діагностичні, корекційні можливості 
арттерапії є достатньою основою для використання її  в педагогічній практиці з 
метою організації художньої діяльності дітей і при цьому для вирішення 
різноманітних педагогічних завдань. Терапія мистецтвом дозволяє психологу не 
лише коректно здійснювати діагностику особливостей особистісного розвитку 
кожної дитини, але й побудувати доброзичливі стосунки між дітьми у соціумі. 

Арттерапія заснована на художньо-прикладній діяльності кожного учасника 
групи. Це малювання, ліплення, виготовлення мозаїки, різноманітних поробок з 
різних матеріалів, різання по дереву, випалювання та ін. Значення мають не 
художні особливості дитини, а сам процес творчості, внутрішній світ 
особистості, його почуття, переживання. 

Основна ідея – виготовлення та маніпулювання „пальчиковими ляльками”. 
Школярам пропонується на невеликому аркуші паперу прямокутної форми 
намалювати ляльку, а потім склеїти папір у вигляді циліндра. Саморобна лялька, 
одягнута на палець, допомагає дитині розповісти будь-яку історію, використовуючи 
при цьому художні образи і власну уяву, і, ніби від першої особи, повідомити про 
свої проблеми та переживання. Паперова лялька в цьому випадку є своєрідним 
продовженням руки, від чого активізується психологічний механізм проекції. 

Для експрес-діагностики емоційного стану підходить спрощений варіант 
заняття на основі тесту Люшера. Ляльки виготовляються з клаптика однотонної 



184 

тканини у формі трикутника (як косинка) і закріплюється на пальці за допомогою 
гумового кільця. Діагностичне значення має обраний дитиною колір тканини, а 
також особливості фактури. Помічено, що потреба в дотику до гладенької, або, 
навпаки, до ворсистої тканини залежить від емоцій, які домінують тут і зараз. 
Обличчя ляльки, намальоване на матеріалі, також може повідомити вчителю 
важливу інформацію про особистість малювальника. Художні здібності дитини 
при цьому не мають особливого значення. Лялька портретує  індивідуальність, 
відбиває такий внутрішній світ дитини, який вона, як правило, не в змозі 
виразити прямо, а часом і не усвідомлює. В арттерапії „пальцева” гра не 
самоціль, а лише засіб для демонстрації власної вигаданої історії [3]. 

Існує багато методик діагностики обдарованості для соціальних 
працівників, психологів, педагогів. Серед найбільш відомих у міжнародній 
практиці стандартних інтелектуальних тестів можна відзначити такі: 

- школа інтелекту Стенфорд-Біне. Розроблена для тестування дітей, 
починаючи з дворічного віку, спрямована на те, щоб одержати єдиний показник, 
що характеризує загальний інтелектуальний розвиток індивідуума; 

- Векслерівська школа інтелекту. Вміщує вербальні і невербальні субтести 
(вербальну шкалу і шкалу дії); 

- інтелектуальний тест Слоссона на основі даних про словниковий запас, 
вербальних та математичних суджень, пам’яті; 

- Кауфманівська оціночна батарея тестів дає дві глобальні оцінки – 
розумових процесів та досягнень; 

- шкала дитячих здібностей Маккарті дає узагальнену оцінку (загальний 
когнітивний індекс) та п’ять субоцінок (для вербальних, перцептивних, 
вичислювальних та моторних здібностей, а також пам’яті); 

- тести креативності Е. Л. Торренса. 
Методика діагностики для педагогів та батьків якісно відрізняється від 

методик для психологів, але у вітчизняній психопедагогічній науці вони 
розробляються мало. В основному фахівці користуються методиками, 
розробленими для практичних психологів. Оцінка за інтелектуальними тестами 
доповнюється тренінговими методами, спостереженнями, бесідами, опитуваннями 
і таке інше [2]. 

В умовах становлення інформаційних суспільств у Європі набувають 
актуальності середовищна педагогіка і середовищна психологія, дидактичний 
напрям педагогічного дизайну, дизайн-діагностики обдарованості осіб різного 
віку. З урахуванням інвайронментального (середовищного) підходу, якому 
надається увага в сучасних зарубіжних освітніх системах, стає можливою 
педагогічна і психологічна діагностика естетичної обдарованості учнів 
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загальноосвітніх навчальних закладів. Естетична обдарованість виявляється 
оптимально у мистецькій освіті.  

Українські народні ігри та забави становлять чималий розділ народної 
педагогіки й охоплюють найрізноманітніші її аспекти: народознавчий, 
мовленнєвий, математичний, природничий, пізнавальний, розважальний тощо. 
Народні ігри супроводжують свята та національні обряди, в їх змісті відбиті 
сезоні явища, звичаї, пов’язані з хліборобською та землеробською працею. На 
думку науковців, народні ігри – це історія народу, оскільки вони відображають 
соціальне життя кожної епохи [5].  

Народна педагогіка виділяє дві основні групи ігор – спонтанні та сюжетні 
(рольові), вигадані для розваги. Крім рольових ігор, у дитячому середовищі 
побутують вироблені народною педагогікою ігри з готовими правилами – 
рухливі й розумові (дидактичні), ігрові прийоми. Узагальнивши різні 
класифікації ігор, є класифікація, яку вважаю найбільш оптимальною для 
діагностики естетичної обдарованості молодших школярів:  

І. Словесні народні ігри (ігри словом). 
ІІ. Календарно-обрядові (обрядово-ритуальні) ігри. 
ІІІ. Принагідні ігри:  
3.1. Сюжетно-рольові (рухливі, творчі, з правилами, без правил). 
3.2. Музичні (пісенні, танцювальні, хороводні, ігри-драматизації). 
3.3. Безсюжетні ігри (забави, розваги, ігрові прийоми).  
Для виявлення обдарованих дітей вчителі мають бути обізнані з концепцією 

обдарованості, розуміти зміст понять «талант», «обдарованість», «здібність», 
«обдарована дитина», знати психолого-педагогічні особливості обдарованих 
дітей, види обдарованості, специфіку роботи з такими дітьми. Платон вважав, що 
юні обдарування треба навчати окремо, а Конфуцій пропонував інтенсивно 
розвивати саме таких дітей, бо в них вбачав гарантію майбутнього нації [6]. 

Одним із пріоритетних напрямків розбудови національної школи є 
спрямування педагогічного процесу на оптимальний розвиток і реалізацію 
духовного, інтелектуального, фізичного потенціалу учнів через диференціацію 
освіти; формування інтелектуальної еліти нації із талановитої учнівської молоді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконання практичних завдань гармонійного розвитку здібних 
 і обдарованих учнів передбачає налагодження роботи за такими напрямками: 

- виявлення цих учнів ще на початкових етапах перебування в освітньому середовищі; 
- створення умов їх навчання і виховання, які сприяють самореалізації особистості; 
- вивчення результативності учнівської, педагогічної і управлінської діяльності шкіл і 

дошкільних закладів. 
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Упровадження системи вивчення індивідуальних запитів, здібностей, 
інтересів учнів та пошуку інтелектуально здібних і обдарованих дітей 
передбачає їх виявлення шляхом психолого-педагогічних спостережень, 
психодіагностичних досліджень та організацію отриманої інформації у 
своєрідний банк даних, який містить відомості про учнів та їх педагогів. 

Аналізуючи структуру і функції обдарованості, вітчизняні дослідники, 
зокрема В. О. Моляко, наголошують на системній, «синтетичній» її природі і 
виділяють низку її складових і відповідних функцій [7]:  
1) задатки, схильності, що виявляються у динамізмі психічних процесів, 

високій їх чутливості, вибірковості до певних діяльностей;  
2) домінуючі інтереси, їх спрямування та систематичність вияву;   
3) інноваційне мислення (схильність до проблемного пошуку, прагнення 

творити нове);  
4) високий загальний інтелект (швидкість розуміння і засвоєння, адекватність 

оцінок, вибір адекватних рішень і дій, оцінка їх переваг);  
5) асоціативне мислення (здатність й перетворення інформації, утворення 

асоціативних зв’язків і масивів; 
6) компаративізм, висока здатність до порівнянь, зіставлень, вироблення 

власних еталонів і активне використання в ситуаціях вибору; 
7) емоційна складова ставлення до життя і життєвих виборів;  
8) вольовий чинник (цілеспрямованість, рішучість при ухваленні рішень, 

працьовитість, систематичність у роботі);  
9) інтуїція (здатність до інтуїтивних оцінок, рішень, прогнозів);  
10) здатність до формування особистісних стратегій і тактик при вирішенні 

загальних і нових специфічних проблемних завдань, в ситуаціях пошуку 
виходу зі складних, нестандартних, екстремальних ситуацій тощо. 

Наведений перелік є гарною можливістю для ілюстрації того, що одним з 
найпроблемніших питань психолого-педагогічної методології і методики 
діагностики обдарованості та її інтерпретації була і залишається 
операціоналізація обдарованості, визначення критеріїв оцінки її якості (ступеню 
вираження). Адже щойно перелічене могло вважатися достатніми ознаками 
обдарованості ще півтора десятиліття тому, та із стрімкими інформатизацією й 
технологізацією суспільного життя, появою нових видів діяльностей, 
реформуванням освітніх систем і т. д., що розгорнулися з вступом людства в 
третє тисячоліття, ці ознаки характеризують не так обдаровану людину, як 
пересічного мешканця інформаційного суспільства часів 
високотехнологізованого постмодерну. В інформаційному суспільстві 
формуються нові запити не тільки на компетентності (знання, уміння і навички) 
і, відповідно, на нові критерії обдарованості й творчості, а й на нові цінності. У 
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ціннісному дискурсі інформаційного суспільства «цінності блага» істотно 
переважають над «цінностями споживання блага», що не сприяє створенню 
атмосфери творчості і гальмує її розвиток. З огляду на викладене вище розуміння 
обдарованості як інструменту ціннісного впорядкування системи «Людина – 
Світ» [8;2], актуалізується проблема девальвації ціннісної складової 
обдарованості і творчості: ці апріорі ціннісні соціально-психологічні  феномени 
ґрунтуються на хитких, ненадійних, турбулентних системах цінностей, і це 
природно ускладнює їх діагностику й інтерпретацію. 

На основі аналізу великої кількості літературних джерел були виявлені 
найбільш показові поведінкові характеристики чотирьох видів обдарованості та 
були створені чотири опитувальники. В опитувальники були включені тільки 
найбільш значущі характеристики, виділені декількома вченими з різних країн. 
Оскільки передбачалося психолого-педагогічне використання, експертної 
оцінки педагогами, характеристики обдарованості повинні бути поведінковими, 
тобто такими, щоб за допомогою систематичного чи випадкового спостереження 
у різноманітних ситуаціях вони могли оцінити ступінь прояву різноманітних 
якостей особистості. У якості експертів в американській програмі виступали 
педагоги та психологи-консультанти. О. Тунік і В. Опутнікова здійснили 
апробацію та адаптацію чотирьох шкал методики, внесли ряд змін і доповнень, 
пов’язаних з використанням тестової методики. По-перше, автори адаптували 
опитувальники для визначення ступеня прояву обдарованості для більш широкої 
вибірки («нормальних» і обдарованих особистостей). Також за їх допомогою 
можна оцінити рівневі характеристики різних видів здібностей. Друга зміна 
пов’язана з віком досліджуваних: у вибірку досліджуваних можуть входити 
вихованці старших груп дитячого садка, школярі та студенти. Третя відмінність 
стосується експертів, тобто тих, хто оцінює, хто заповнює опитувальник. У 
якості експертів можуть виступати не лише педагоги, як у авторів 
опитувальників, але й самі досліджувані (школярі, починаючи з 6–7 класу, та 
студенти). Причому школярі та студенти можуть оцінювати самих себе 
(самооцінка) та один одного (взаємооцінка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого-педагогічна діагностика обдарованих підлітків має на меті вирішення 
наступних завдань, зокрема: 

-відстеження мотивації досягнень й активної життєвої  
позиції обдарованого підлітка;  
-відстеження здатності підлітка до саморегуляції  
та самопізнання;  
- дослідження пізнавальної активності та інтелектуальної  
зрілості підлітка;  
-відстеження спеціальних здібностей обдарованого підлітка у  
різних видах діяльності.  
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Вирішення проблем, пов’язаних з низьким рівнем розвитку вище згаданих 
характеристик у обдарованих підлітків, можливе шляхом:  

1) забезпечення розвивального характеру освітнього середовища, його 
системності та впорядкованості;  

2) забезпечення емоційного фону розвитку дитини;  
3) забезпечення активної взаємодії та співпраці дитини підліткового віку з 

соціумом;  
4) досягнення демократичності в освітньому середовищі.   
 
 
 
 
 
 
 
Висновки. Таким чином, психолого-педагогічна обізнаність щодо природи 

обдарованості дітей у підлітковому віці є важливою як для педагогів, які 
розділяють відповідальність за їх освіту і турботу про них, так і для сімей, що їх 
виховують. Усвідомлення і розуміння психологічних детермінант у становленні 
та розвитку особистості обдарованого підлітка є необхідним фактором  щодо 
розвитку його соціальної компетентності. Відкриті стосунки у сім’ї та з 
вчителями є важливим чинником щодо стабілізації психофізичного стану, 
подолання невротичних розладів особистості, які є непоодиноким явищем в 
цьому віці, а відтак, досягнення підлітком стану внутрішньої рівноваги. Однак, 
піднята проблема, в свою чергу, не вичерпує її багатогранності. Перспективою 
подальших досліджень може стати відстеження психологічних 
детермінант(визначальна ознака) у становленні та розвитку обдарованої 
особистості у період ранньої юності, а також допомога старшокласникам у 
період професійного самовизначення. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЯК УМОВА 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Професійний саморозвиток, як і будь-який інший вид діяльності, має в основі 
досить складну систему мотивів і джерел активності. Традиційно рушійною силою 
та джерелом саморозвитку дослідники називають потребу в самовдосконаленні. 
Здатність «творити себе» відповідно до соціально-моральних орієнтирів, в яких 
професійна компетентність, духовне життя та відповідальність стали б природними 
умовами людського життя, сьогодні, на думку прогресивно мислячої частини 
суспільства, повинні стати потребою кожного його члена. 

Аналіз літератури показує, що джерелами активності саморозвитку виступають 
зовнішні та внутрішні чинники. Зовнішні джерела – це вимоги та очікування 
суспільства [1]. Вони є основними, оскільки визначають напрям та глибину 
необхідного саморозвитку. Викликана ззовні потреба, наприклад, поліцейського, 
саморозвитку надалі підтримується особистим джерелом активності (почуттям 
обов’язку, відповідальності, професійної честі, здорового самолюбства). 

Ця потреба стимулює систему дій із самовдосконалення, характер яких 
багато в чому визначається змістом професійного ідеалу. Коли професійна 
діяльність набуває у власних очах її носія усвідомлену цінність, і виявляється 
потреба у самовдосконаленні, починається процес саморозвитку. 

Як свідчить досвід, для розгортання процесу саморозвитку певне значення 
має рівень сформованості самооцінки. У роботах психологів зазначаються два 
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прийоми формування правильної самооцінки. Перший у тому, щоб співвіднести 
рівень своїх домагань з досягнутими результатами, а другий – зіставити їх із 
думкою оточуючих. Якщо претензії невисокі, це може призвести до формування 
підвищеної самооцінки. 

Вивчення характеру труднощів у діяльності молодих працівників, які 
прийшли на службу у Національну поліцію та проходили професійну підготовку, 
показало, що тільки ті з них, хто ставить перед собою більш високі професійні 
завдання, мають труднощі. Ті, хто не має високих професійних домагань, 
зазвичай задоволені результатами роботи, самі їх оцінюють, але ці оцінки не 
збігаються з відгуками безпосередніх керівників або викладачів закладів освіти. 

Ось чому дуже важливо для кожної людини, яка обрала професію, пов’язану 
з правоохоронною діяльністю, сформувати у свідомості ідеальний образ 
професіонала. 

На наш погляд, до саморозвитку поліцейський повинен ставитись як до 
цілеспрямованої діяльності. У цьому обов’язковим компонентом має стати 
самоаналіз. Професійна діяльність поліцейський висуває особливі вимоги щодо 
розвитку психічних процесів [2]. 

Серед професійно значущих властивостей особистості такого фахівця 
прийнято називати здатність до розподілу уваги, професійну пам’ять на осіб, 
імена, психічні стани, уяву, спостережливість. 

Важливу роль професійному саморозвитку може грати самоосвітня 
діяльність. Найбільш ефективний шлях самоосвіти – набуття нових знань та 
оволодіння новими компетенціями за допомогою самостійної когнітивної та 
практичної діяльності. 

Практика та цільові дослідження свідчать про те, що професійний 
саморозвиток є результатом усвідомленої взаємодії поліцейського з конкретним 
соціальним середовищем, у ході якого він реалізує потреби виробити такі 
особисті якості, які забезпечують успіх у професійній діяльності та в житті.  

Саморозвиток – явище особистісно-соціальне. Вплив соціальних умов на 
особистісний саморозвиток і самовдосконалення значною мірою 
опосередковується самою особою, буттям вже сформованих внутрішніх явищ, 
системою вимог особи щодо себе. 

Професійний саморозвиток – це свідомий, цілеспрямований процес 
підвищення рівня професійної компетентності та розвитку професійно значущих 
якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної діяльності 
та особистої програми розвитку. 

В основі цього процесу лежить психологічний механізм постійного 
подолання внутрішніх протиріч між наявним рівнем професіоналізму (Я-реальне 
професійне) і деяким уявним (модельованим) станом (Я-ідеальне професійне). 



191 

Саморозвиток поліцейського має базуватися на вимогах суспільства та 
професії до особи фахівця. Дуже важливою передумовою, що зумовлює початок 
процесу саморозвитку, є ставлення поліцейського до вимог. Вочевидь, що з 
індиферентного ставленні до них мови про розвитку особистості не може. 

Досвід роботи показує, що тільки при усвідомленому прийнятті вимог 
спеціаліст буде відчувати потребу в саморозвитку та самовдосконаленні. 
Потреба знаходити свій предмет в образі «Я-ідеальне професійне» стає мотивом 
до роботи над собою. 

Якщо джерело професійного саморозвитку перебуває у соціальному 
оточенні, рушійні сили цього процесу слід шукати всередині особистості – як 
мотивів професійного самовдосконалення людини. Звідси напрошується 
висновок для керівного складу, щоб успішно керувати процесом саморозвитку 
та самовдосконалення, підлеглим необхідно вирішувати двоєдине завдання – 
створювати відповідні умови повсякденної професійної діяльності та виховувати 
відповідні потреби та мотиви. 

Професійне самовдосконалення поліцейського нерозривно пов’язане із 
самовихованням. Самовиховання є активною, цілеспрямованою діяльністю 
людини з систематичного формування та розвитку позитивних та усунення 
негативних якостей особистості. 

Кожна людина має чітко уявляти, що саморозвиток і самовдосконалення –  
це глибоко особисті процеси, які не терплять директивних вказівок. Змістовна 
сторона цих процесів залежить від віку та індивідуальних особливостей 
конкретної особи, від займаної посади та характеру службової діяльності, від 
рівня взаємної вимогливості у колективі. 

У змістовному плані поліцейські можуть здійснювати саморозвиток за 
напрямами: розвиток світоглядної та позиційної визначеності, моральності, 
розширення світогляду; вдосконалення професійних та організаторських якостей; 
формування загальної, технічної, правової культури, фізичних аспектів; 
вдосконалення практичних навичок та умінь; формування навичок самостійної 
роботи над собою, здатності до постійного самовдосконалення, сталої мотивації 
особистісного розвитку; вироблення умінь управляти своєю поведінкою, 
потребами та почуттями, оволодіння прийомами емоційно-вольової саморегуляції. 

Практика показує, що цей зміст не забезпечує простого пристосування до 
діяльності поліцейський, але він звертає увагу на те, що власними силами можна 
розвинути себе та свою професійну діяльність, щоб не зупинятися на рівні 
адаптаційних процесів. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ 
ПІДВИЩЕННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ УЧНІВ 

Сучасний світ характеризується стрімкими інноваційними перетвореннями 
різних сфер життєдіяльності людини. Суспільству і державі сьогодні потрібна 
конкурентоздатна особистість, здатна вчитися та змінюватись впродовж 
життя, здатна ставити перед собою цілі й впевнено йти до них. А, отже, бути 
самоефективною особистістю. 

Підвищувати свою ефективність учень може поступово вирішуючи 
поставлені задачі, набуваючи різноманітний досвід і, при цьому, кожного разу 
«підвищуючи планку». Саме залучення учнів до науково-дослідницької діяльності 
дозволяє створити сприятливі умови для підвищення їх самоєфективності. 
Саме дослідницькій роботі з учнями, етапам дослідження та їх результатам 
присвячена дана стаття.  

Ключові слова: самоефективність, математика, дослідницька діяльність. 
The modern world is characterized by rapid innovative transformations in various 

spheres of human life. Society and the state today need a competitive personality, able 
to learn and change throughout life, able to set goals and confidently go to them. And, 
therefore, to be self-efficacy person. 

The student can increase his efficiency by gradually solving the tasks, gaining a 
variety of experiences and, at the same time, each time "raising the bar". It is the 
involvement of students in research activities that creates favorable conditions for 
improving their self-efficacy. This article is devoted to research work with students, 
stages of research and their results. 

Key words: self-efficacy, mathematics, research activity. 
 

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується стрімкими 
інноваційними перетвореннями різних сфер життєдіяльності людини. 
Суспільству і державі сьогодні потрібна конкурентоздатна особистість, здатна 
вчитися та змінюватись впродовж життя.   

Як відомо, особистість сьогодення - це, перш за все, повноцінний та 
відповідальний творець власного життя. Глобалізація майже всіх сфер 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-19#Text
mailto:tvzh75@gmail.com
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життєдіяльності вимагає від людини наявності та прояву певних якостей: 
рішучості, самостійності, впевненості у собі, майстерності у досягненні 
наміченого, мобільності, вміння ефективного «використання» власних 
пізнавальних процесів (пам`яті, мислення тощо) та ін.. Саме тому у системі 
сучасної освіти на перший план виходить проблема становлення та розвитку 
самоефективної особистості, здатної власними силами, без сторонньої допомоги 
досягати поставлених цілей з найменшими затратами часу і ресурсів, бути 
успішною у різних видах діяльності: навчальній, професійній, спортивній, 
здоров’язберігаючий, соціально значимій тощо. 

Самоефективність – переконання чи віра людини у те, що він здатний 
виконати завдання, що стоять перед ним.  

Практично всі люди можуть ставити перед собою цілі і бажати, щоб ці цілі 
були досягнуті. Тим не менш, багато так само усвідомлюють, що реалізувати свої 
плани не так просто. Згідно конценпцій  О. Бандури (США, 1977), існує чотири 
головних ресурсу самоефективності (або фактори, що впливають на 
самоефективності) (рис. 1): 

 
Рис. 1 

При цьому О. Бандура наголошує, що самоефективність впливає на 
продуктивність, але очікувань недостатньо для досягнення бажаного, якщо 
відсутні інші компоненти: відповідні компетенції та стимули для виконання. О. 
Бандура зазначає, що в житті людини може бути багато речей, які він здатний 
робити з упевненістю в успіху, але які він не виконує, тому що немає стимулів 
для цього. Проте за наявності відповідних навичок та адекватних стимулів 
очікування ефективності є головним фактором, що визначає вибір суб’єктом тієї 
чи іншої діяльності, рівня її складності, кількість зусиль та тривалість підтримки 
зусиль у подоланні стресових ситуацій 

Слід зазначити, що самоефективність людини постійно змінюється - на неї 
можна цілеспрямовано впливати. У зв’язку з цим, розвиток самоефективності 
особистості забезпечується за допомогою формування когнітивних умінь 
будувати свою поведінку, набувати непрямий досвід, пластично входити в потік, 
в стан фізичного або емоційного підйому, що забезпечує успіх.  

Важливо, що  самоефективність необхідно відрізняти від самооцінки. 
Самооцінка є уявленням людини про свою особисту цінність, тоді як 
самоефективність – про здатність здійснювати конкретні події (рис. 2). О. 
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Бандура наголошує, що самоефективність має ситуативний характер і не є 
узагальненим уявленням індивіда про власні можливості. 

 

 
Рис. 2 

Таким чином, самоефективність – це когнітивний конструкт, що 
виражається в переконанні суб’єкта у своїй здатності діяти успішно в конкретних 
умовах при вирішенні суб’єктивно складних завдань із проявом завзяття у тому 
досягненні, попри труднощі, що виникають. 

 

 
Рис. 3 

Слід зазначати, що самоефективність визначає наполегливість людини у 
своїх діях у разі виникнення перешкод і неприємних переживань, впливає 
зусилля з подолання труднощів. При цьому, при прояві завзятості у подоланні 
труднощів самоефективність зміцнюватиметься, а при припиненні спроб 
впоратися з ситуацією – слабшати. 

Одним із видів самоефективності є  академічна самоефективність, що 
складається з переконань, які учні мають відносно своїх здібностей до навчання, 
це оцінка, яку вони роблять про свої здібності виконувати освітню діяльність 
відповідно до трьома факторами: увагою, комунікативністю і впевненістю. 

Увага – це здатність зосереджуватися на певній діяльності. Учні, які відчувають, 
що їм важко зосереджувати увагу в навчальній сфері, менш успішні, показують 
значно гірший рівень адаптації в навчанні. Комунікативність – здатність до обміну 
даними, отриманню і поширенню інформації. Це включає в себе застосування 
когнітивних, соціокультурних здібностей і навичок, які беруть участь в процесах 
викладання і навчання. Впевненість забезпечує успіх в досягненні цілей. Для цього 
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потрібні певні навички або компетенції, такі як планування, постановка цілей та 
завдань і розробка стратегії, необхідних для їх виконання.  

Саме тому, говорячи про самоефективність учня, в першу чергу, маємо на 
увазі вміння ставити перед собою мету та йти до неї. Вчитель повинен 
підтримати учня, допомогти йому знаходити потрібну йому інформацію, 
систематизувати, аналізувати та, відповідно, швидко знаходити правильний 
шлях, прямуючи до поставленої мети (рис. 4). 

 

  
Рис. 4 

 

При цьому, показниками самоефективності ліцеїстів є  
 співпраця, робота в команді; 
 комунікативні навички; 
 здатність приймати власні рішення; 
 здатність робити усвідомлений вибір; 
 прагнення до усвідомлення власних потреб і цілей; 
 соціальна цілісність, вміння визначити особистісну роль у суспільстві; 
 наявність досвіду виконання різноманітних соціальних ролей; 
 володіння банком прийомів ненасильницького вирішення конфліктів; 
 розвиток особистісних якостей, саморегулювання.  

Розвивати вищезазначені показники можна як на уроках так і в позаурочній 
діяльності.  

Участь учнів ліцею у олімпіадах та конкурсах різних рівнів дає змогу учневі не 
лише перевірити власні сили та спробувати реалізувати себе, навчитися самостійно 
знаходити потрібну інформацію, а й постійна співпраця із старшими олімпійцями, 
випускниками та відчуття себе повноправним членом могутньої команди.  

Залучення талановитих і здібних учнів до науково-дослідницької діяльності, 
розробці проєктів, виконання творчих робіт дозволяє створити сприятливі умови 
для їх самоосвіти, професійної орієнтації та підвищенню їх самоефективності.  

Що таке дослідницька діяльність в сучасному її розумінні? Це, в першу 
чергу, уміння працювати з інформацією, уміння добувати її з різних джерел, 
аналізувати, порівнювати, робити висновки (рис. 5). Це уміння отримувати 
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інформацію не лише з книг, журналів, мережі Інтернет і інших офіційних і 
неофіційних джерел, але і з навколишнього світу, який таїть в собі величезний 
об’єм "прихованої" від нас інформації. 

 
Рис. 5 

Зрозуміло, що далеко не всі учні можуть відразу самостійно написати 
науково-дослідницьку роботу. Саме тому важливу роль у становленні юного 
дослідника відіграє вчитель, який повинен володіти арсеналом дослідницьких 
пошукових методів, вміти організувати дослідження і самостійну діяльність 
учня, організовувати і проводити дискусії, не пригнічуючи учнів своїм 
авторитетом, направляти учнів на самостійний пошук та вміти інтегрувати 
знання з різних наукових областей. 

Відомо, що існує певний алгоритм виконання НДР – технологічний 
ланцюжок, який включає 4 етапи (рис. 6). 

Технологічний ланцюжок виконання науково-дослідницької роботи 
 

 
Рис. 6 
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презентація результатів.
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Коли учень лише робить перші спроби в написанні НДР вчителю важливо 
допомогти з вибором цікавої, актуальної та, що не менш важливо, посильної 
для учня теми. На мій погляд, вибір теми дослідження – найважчий етап в 
написанні НДР. Визначившись з темою дослідження вчитель допомагає учню 
побачити "основну канву" роботи, розробити план діяльності та визначити цілі 
та задачі. Далі учень працює самостійно, але науковий керівник – поряд, щоб у 
потрібну мить допомогти, надати консультацію, направити у правильному 
напрямку, а після завершення дослідження – допомогти оформити роботу, 
представити етапи дослідження в логічній послідовності.   

І ось задачі, поставлені на початку роботи виконані, мети досягнуто, але 
попереду ще важливий етап: підготовка до захисту. Юному досліднику, 
зазвичай, хочеться під час захисту розповісти всю роботу, адже кожен крок для 
нього надзвичайно важливий. Саме тому на цьому етапі роботи вчитель 
повинен допомогти учню презентувати своє дослідження, зробивши акцент на 
головному, але так, щоб жоден елемент роботи не залишився непоміченим.  

Участь учнів у конкурсах-захистах НДР МАН або конкурсі-захисті творчо-
пошукових робіт "Студія геометричних ідей" дає змогу учневі не лише 
попрацювати з різноманітними джерелами інформації, а й провести власне, 
нехай невеличке, дослідження, навчитися виступати перед аудиторією та 
захищати власну думку. Зрозуміло, що не всі учні ліцею беруть участь у 
міському та обласному етапах конкурсу, але кожен учень фізико-
математичного відділення презентує своє дослідження на щорічній учнівській 
конференції "Перші кроки в науці", що проходить в рамках місячника кафедри 
предметів природничо-математичного циклу. А спробував власні сили на 
ліцейському рівні, на наступний рік майже чверть учнів уже беруть участь на 
міському рівні.  

Мені пощастило працювати з талановитими, розумними, допитливими 
учнями, які не дозволяють зупинитися та змушують постійно "тримати руку на 
пульсі". Багато досліджень починаються на уроці із звичайної теми або деякої 
задачі, які потім знаходять своє відображення в науково-дослідницькій роботі. 

Так, наприклад, вивчаючи на уроці геометрії тему «Поворот» та будуючи 
образ квадрата при повороті його навколо заданої точки, учениця 9 класу Куц 
Марія зацікавилась, як зміниться форма та площа фігури, отриманої внаслідок 
перетину отриманого квадрату та його прообразу у випадку, якщо центр 
повороту рухається по вісі симетрії квадрату, що і стало основою науково-
дослідницької роботи, презентувавши власне дослідження Маша посіла 
призове місце на міському та обласному етапах конкурсу-захисту НДР по лінії 
МАН (рис. 7, 8). 
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                 Рис. 7 (а)                                Рис. 7 (б)                     Рис. 7 (в) 

                           
        Рис. 8 (а)                   Рис. 8 (б)                     Рис. 8 (в)                    Рис. 8 (г) 
 

А під час вивчення теми «Площа круга та її частин» учениця 9 класу 
Корольова Софія вирішила визначити «площі пелюсток», вписаних у деякий 
квадрат. Софія не лише розв’язала запропоновану в збірнику задачу, а й вписала 
у квадрат інші форми «пелюсток» (рис. 9). Презентувавши отриманий результат 
на міському конкурсі-захисті НДР учнів «Едісони ХХІ століття» посіла І місце.   

 

                  
                 Рис. 9 (а)                                Рис. 9 (б)                     Рис. 9 (в) 
 

Учні, які хоч раз працювали над НДР, розв’язуючи задачі з математики 
«приміряють» їх  можливість продовжити та виконати певне дослідження 
отриманих результатів в залежності від  якогось « вибраного параметру». Так, 
знайдена «на просторах інтернету» задача, нагадала  Максимовій Поліні, учениці 
9 класу, розташування дольок апельсину в тарілці і стала основою НДР на тему 
«Деякі узагальнення задачі про «апельсини»». Презентація результатів принесла  
Поліні перемогу на конкурсах-захистах різних рівнів.  

Після перших захистів робіт, перших хвилювань, дискусій з членами журі 
та іншими учасниками конкурсу, ліцеїсти стають більш впевненими у собі, 
ставлять перед собою інші, більш високі задачі. А також, вже самостійно, 
вивчають питання різноманітності конкурсів та конференцій, на яких 
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виступають з власними наробками. Наші дослідники не обмежуються лише 
конкурсами-захистами НДР по лінії МАН України та міським конкурсом-
захистом творчо-пошукових робіт  «Студія геометричних ідей», а беруть участь 
у багатьох інших конкурсах. Так, два роки поспіль наші учні брали участь у 
Всеукраїнській Олімпіаді геометричної творчості імені В.А. Ясінського, у ВДПУ 
ім. М. Коцюбинського. Ставши переможцями заочного етапу конкурсу творчих 
робіт з геометрії 5 ліцеїсток брали участь у очному етапі конкурсу і троє з 12 
конкурсантів посіли призові місця (рис.10). На жаль, через російську агресію до 
нашої держави, цього року конкурс не відбувся. 

 

          
              Рис. 10 (а)                              Рис. 10 (б)                         Рис. 10 (в) 

 

Цього навчального року ліцеїсти вирішили взяти участь у  V Всеукраїнській 
науково-практичній інтернет-конференції «Іноземні мови ХХІ століття: 
професійні комунікації та діалог культур». Презентувавши власні наробки 
англійською мовою учениці не тільки вдало виступили, при цьому впевнено 
дискутували на теми дослідження англійською мовою та отримали перемогу в 
різних номінаціях (рис. 11).  

       
             Рис. 11 (а)                             Рис. 11 (б)                              Рис. 11 (в) 

 

Основою однієї з робіт стала реклама компанії по встановленню сонячних 
батарей. Білоус Олександра зацікавилась, чи дійсно інформація в рекламі 
відповідає дійсності, що і стало основою проєкту на тему «З’ясування 
доцільності використання сонячних батарей у місті Кривий Ріг» Дослідження 
Олександри виявилось цікавим і результативним. Захищаючи власний проєкт на 
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різних конкурсах дівчина посіла ІІІ місця на Всеукраїнському етапі конкурсу 
“Енергія і середовище”; та Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму. 
Допрацювавши проєкт, учениця не лише дослідила доцільність використання 
сонячних батарей у межах нашого міста. а й розробила певні пропозиції 
інвесторам, що дозволило їй не лише стати фіналісткою конкурсу «GENIUS 
Olympiad Ukraine», а й отримати бронзову нагороду. 

Юні науковці постійно у пошуку чогось нового, цікавого, що дозволяє їм не 
зупинятись на досягнутому, а йти далі. Так, три учениці 10 класу у цьому 
навчальному році вирішили спробувати свої сили у Міжнародному молодіжному 
математичного конкурсу International Youth Math Challenge. Успішно 
пройшовши два етапи (Participation та Pre-final) брали участь у фіналі конкурсу, 
у якому необхідно було за короткий час розв’язати математичні завдання, 
запропоновані англійською мовою. Впевненість у власних силах не дозволила 
хвилюванню «взяти гору», що й підтверджує отриманий результат (1 срібна 
нагорода та 2 бронзові) (рис. 12). 

 

 
               Рис. 11 (а)                             Рис. 11 (б)                              Рис. 11 (в) 

 
Одним із завдань, що стоять перед школою є допомога дитині розвинути 

свої здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності були реалізовані. Я 
впевнена, що спонукаючи дитину цікавитись, ставити питання та шукати на них 
відповіді, проводити, хоч і невелике, але власне дослідження ми підвищуємо їх 
самоефективність, що дозволить у майбутньому їм бути більш успішними та 
конкурентноздатними у світі, що постійно змінюється. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО 
ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

В статті висвітлено психологічні особливості художньо обдарованих осіб. 
Образотворчу обдарованість визначено як інтегральну властивість 
особистості – багаторівневий поліаспектний комплекс схильностей та 
здібностей, мотиваційних та операціональних компонентів, що, розвиваючись, 
підпорядковуються естетично-творчій позиції особистості і забезпечують 
здатність людини до значущого  внеску в ту чи іншу галузь візуального 
мистецтва. Розглянуто різні аспекти психології художньо обдарованих осіб 
(психомоторний, емоційний, когнітивний, мотиваційно-вольовий). 
Запропоновано низку рекомендацій для практики художньої освіти. 

Ключові слова: художньо обдарована особа, візуальне мистецтво, 
образотворча обдарованість, здатність «емоційного бачення», вразливість, 
глибина переживань, візуальний символ, суб’єктивна реальність, невізуальна 
емоційна стихія, трансформація. 

The article highlights the psychological characteristics of artistically gifted 
persons. Artistic giftedness is defined as an integral property of personality - a 
multilevel multifaceted complex of aptitudes and abilities, motivational and 
operational components, which, developing, are subject to aesthetic and creative 
position of the individual and provide human ability to make significant contributions 
to the field of visual arts. Various aspects of the psychology of artistically gifted 
persons (psychomotor, emotional, cognitive, motivational and volitional) are 
considered. A number of recommendations for the practice of art education are offered.  

Keywords: artistically gifted person, visual art, visual art giftedness, ability to 
"emotional vision", vulnerability, depth of experience, visual symbol, subjective 
reality, non-visual emotional element, transformation.  

 

Педагогічна робота з художньо обдарованими дітьми та дорослими 
пов`язана як із специфікою візуального мистецтва, так із урахуванням їх 
психологічних особливостей. В літературі розглядаються різні аспекти проблеми 
обдарованості - розвиток здібностей у дитячому віці, особливості візуальної 
чутливості, сприймання, мислення, мотивації митців, вплив патології на художні 
здібності, аналізуються питання теорії обдарованості.  

Охарактеризуємо художню обдарованість на прикладі образотворчої. 
Образотворчу обдарованість можна визначити як інтегральну властивість 
особистості – багаторівневий поліаспектний комплекс схильностей та здібностей, 
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мотиваційних та операціональних компонентів, що, розвиваючись, 
підпорядковуються естетично-творчій позиції особистості і забезпечують здатність 
людини до значущого внеску в ту чи іншу галузь візуального мистецтва. 

Образотворча обдарованість базується на розвинутій психомоториці, 
складних і тонких зорово-моторних координаціях, пов’язаних з функціонуванням 
відповідних мозкових структур. Ураження певних структур мозку призводить до 
розладу образотворчої діяльності. Але у художників при цьому спостерігаються 
значні компенсаторні можливості. Це саме стосується порушень роботи зорового 
аналізатора, травмування, або навіть втрати рук. 

Психомоторний компонент є первинним в генезисі художньої обдарованості, 
найбільш вкоріненим в природі, схожим у дитини і дитинчат людиноподібних 
мавп. Останні в своєму “малюванні” виявляють чуття цілого та рівноваги. Але, 
якщо в їх «малюванні» психомоторний компонент домінує, то в дитини він ще на 
ранніх стадіях, не сформувавшись, починає підпорядковуватись вищим рівням 
активності. Специфіка людського розвитку в тому, що, за висловом В. Франкла, дух 
робить психофізичне інструментом: духовна особистість організує психофізичний 
організм [5, с.102]. Це «домінування духу» особливо виявляється в критичних 
ситуаціях (хвороби, травмування).   

Крім психомоторного, в образотворчій обдарованості можна виділити 
емоційний, когнітивний, мотиваційно-вольовий аспекти. 

Емоційний аспект – це перш за все особливості переживання суб’єктом того, 
що він бачить, здатність до своєрідного співпереживання предметам, формам, 
лініям, здатність «емоційного бачення» та одухотворення світу, а також гостре  
реагування на красу і потворність людського внеску у світ. 

У зв’язку з емоційним аспектом слід відзначити високу активність 
неусвідомлюваних форм психічної діяльності, властиву художньо обдарованій 
людині. Це виявляється у вразливості, гостроті переживань і одночасно в 
інтенсивності трансформацій, пов’язаних з перетворенням стихії несвідомого у 
візуальні символи. Глибинне несвідоме поєднує людину з природою. Але в 
звичайному житті існує невидимий бар’єр, що розмежовує людину і природу як 
«я» і «не я», як суб’єкт і об’єкт. В акті творчості  відбувається «зняття бар’єра». 
Такий досвід відкриває людині глибоку спорідненість між світом її душі і 
основою того, що постає перед нею як зовнішній світ предметної реальності [4]. 

Когнітивний аспект образотворчої обдарованості виявляється у здатності 
суб’єкта до творення нових форм та образів на основі динамічного використання 
свого візуального досвіду. Такий досвід постійно збагачується і становить 
сукупність різноманітних візуальних вражень (які зберігає пам’ять), зокрема, 
пов’язаних з близькими даній особистості художніми техніками та матеріалами [7]. 
Під впливом мистецтва в обдарованої людини формується особливе мислення - 
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образотворче, яке полягає у трансформації матеріалу дійсності в образи 
художнього твору [9]. При цьому естетично перетворюється і суб’єктивна 
реальність, невізуальна емоційна стихія  трансформується у форми візуального 
мистецтва. Еволюція образотворчого мислення здійснюється в напрямі 
незалежності, унікальності, глибини, метафоризму [3].  

Мотиваційно-вольовий аспект. У процесі становлення художньої обдарованості 
безпосередня схильність до образотворчої діяльності еволюціонує у свідому творчу 
волю, у прагнення до оригінального внеску в мистецтво. Згідно з концепцією А. 
Мальро, художником стає не просто здібна молода людина, а така, яку відкриття 
творів мистецтва захопило набагато глибше, ніж відкриття речей. Х. Гарднер вводить 
термін "кристалізуюче переживання" – своєрідне осяяння в процесі сприймання 
наукового або художнього твору; результатом такого переживання стає професійне 
самовизначення [8]. Вольовий компонент обдарованості виявляється в наполегливій 
роботі, в подоланні внутрішніх та зовнішніх перешкод, спокус тощо на шляху 
становлення та реалізації себе як художника. При цьому зберігається безпосередня 
мотивація, самоцінність творчого процесу для художника.  

Різні аспекти художньої обдарованості інтегруються і підпорядковуються 
естетично-творчій позиції особистості. Ця позиція визначає тип взаємодії 
людини зі світом, вона одночасно і домінує в структурі обдарованості, і виходить 
за її межі (тобто за межі індивідуально-психологічного в соціокультурний 
простір). Для естетично-творчої позиції властиво поєднання: почуття 
глибинного зв’язку зі світом (джерело якого – емпатійне розширення душі) з 
неприйняттям дійсності такою, якою вона є, гострим переживанням потворного 
в ній (за висловом Марини Цвєтаєвою, «художньо-больовий рефлекс»). 
Відповідно, у творчому самовиявленні одночасно присутні звеличення і 
заперечення світу; останнє не заради свавільного самоствердження, а в ім’я того, 
чим світ хоч іноді є [6, р. 303], в ім’я краси, що дарує можливість єднання. При 
цьому долається біль, страждання; хаос суб’єктивності просвітлюється, 
втілюється в космос образу. Результатом є «внесення в світ смислу - і вже одним 
цим змінення світу в самозміні суб’єкта культури» [1, с.305]. 

Наші емпіричні дослідження [2] показали, що у старшокласників художньої 
школи порівняно з ровесниками, вищі показники розвитку візуально-образного 
мислення (виразність, гнучкість, оригінальність, метафоричність); також вищі 
показники емпатії та відкритості новому; вони частіше бачать сни, краще їх 
пам`ятають, у них значно частіше бувають тривожні, драматичні, а також 
незвичайні сновидіння. В системі їх цінностей «творчість» є одним з пріоритетів, 
а спрямованість на справу спостерігається частіше, ніж спрямованість на 
спілкування або на себе. Також виявлено, що серед старшокласників художньої 
школи найбільш оригінальні роботи створено учнями з вираженою внутрішньою 
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мотивацією образотворчої діяльності, з високими показниками рівня розвитку 
візуального мислення, з драматичним та небуденним (елементи незвичайного, 
фантастичного) характером сновидінь. Отримані дані свідчать про специфіку 
психічної діяльності обдарованих учнів, що виявляється у взаємопроникненні та 
взаємодії свідомого і несвідомого, в інтенсивності перетворень 
неусвідомлюваних змістів в усвідомлювані, в формуванні образів-символів, 
образів-тлумачень, образів-реконструкцій. часто незвичайних та фантастичних. 

Узагальнюючи результати теоретичних та емпіричних досліджень, ми 
виділяємо такі особливості художньо обдарованих осіб: пріоритетність 
цінностей творчості, самовираження; естетично-творче ставлення до 
навколишнього світу; домінування внутрішньої мотивації художньої діяльності; 
спрямованість на справу; емпатійність та здатність емоційного бачення; 
вразливість, чутливість до несвідомого; відкритість новому. 

З результатів дослідження випливає, що для розкриття творчих 
можливостей учня в процесі педагогічної взаємодії необхідним є ставлення до 
нього як до особистості з самоцінним внутрішнім життям. Доцільно уникати 
навчально-дисциплінарного підходу, який створює ґрунт для міжособистісних 
конфліктів, ігнорує внутрішній світ учня, байдужий до психологічної ціни 
зовнішніх показників. Наслідком такого підходу буває також невротизація учнів, 
зменшення їх спонтанності, довіри до себе. перспективним у педагогічній роботі 
з художньо обдарованими дітьми є підхід, при якому враховуються їх висока 
чутливість і вразливість, стимулюється активність неусвідомлюваних форм 
психічної діяльності та здатність до трансформації несвідомого в оригінальні 
образи. Це означає також інтенсивно-глибинний характер спілкування між 
творчим педагогом та учнем, що здійснюється не стільки на свідомому мовному 
рівні, скільки на позавербальному, інтуїтивному.  

На цій основі можна запропонувати такі рекомендації для практики 
художньої освіти: 
 Створення атмосфери, сприятливої для розкриття можливостей, здібностей, 

обдарувань учня (доброзичливість, відсутність критики, розкутість), 
сприяння формуванню реалістичних і конструктивних уявлень про себе, 
самоповаги. Підтримка віри в себе, в свої можливості у тих дітей, що 
переживають невдачу, труднощі, у яких «не виходить». Створення умов для 
розвитку внутрішньої мотивації образотворчої діяльності (творчі ігри, 
підтримання ініціативи та самостійності, приклад захопленості педагога). 

 Розширення чуттєвого досвіду, вихід за межі класу, майстерні, спілкування з 
природою, сприяння естетичним враженням, а також розумінню зв`язків 
людини з природою, емпатійному ставленню до всього живого. 

 Заохочення неординарних завдань, які учень ставить перед собою, 
неординарних художніх засобів, незалежності та індивідуалізованості 
образотворчого мислення, стимулювання уяви, інтуїції, «емоційного 
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бачення» (ігри, що стимулюють зорову, слухову, нюхову та інші види уяви, 
ігри-трансформації одних форм в інші, створення фантастичних образів, ігри-
перевтілення, робота з сновидіннями та ін.), пропонування відкритих завдань, 
неоднозначних широких тем, орієнтування на метафоричний підхід, 
заохочення вияву індивідуальності (художньої оригінальності) в рішеннях. 

 Сприяння розвитку волі учня. Заохочення до постановки складного творчого 
завдання (задум, який вимагає ряду підготовчих робіт, створення циклу робіт 
тощо), підтримка зусиль щодо доведення роботи до кінця, заохочення 
цілеспрямованості, наполегливості, увага до індивідуального зростання, 
удосконалення, творчої еволюції. 
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The term “giftedness” is derived from the word “gift”, which is an integral 
condition that is particularly favourable for Human Development. Giftedness is a 
behaviour that characterizes abilities that can manifest themselves in various fields of 
activity. Giftedness is a component of a genetically determined ability that develops in 
related activities and declines in its absence. 

According to Dr. Jim Delisle, “Giftedness is an innate ability to both detect and 
comprehend the world in complex ways that differ significantly from age-expected 
norms.” (Delisle, 2018, p. 8).  

G. Vashchenko defines that giftedness is a kind of combination of abilities in a 
person, the unity that they form in their interaction, leading to high achievements 
(Vashchenko, 1999, pp. 140–150). 

J. S. Renzulli explains giftedness as a potential in individual development that is 
important in learning and in practice, which an individual develops in any field of 
activity. So, the relationship between giftedness and the field of development (logical, 
linguistic, emotional, artistic and physical) is for an individual an opportunity for him 
/her to express interests and abilities (Renzulli, 2010). According to the Three-Ring 
Model Theory, a gifted student has different interests, curiosity, different tempos, 
learning flexibility, research satisfaction, autonomous learning, and good academic 
performance (Renzulli, 2010).  

A modern interpretation of the question of giftedness in Ukraine is the definition of 
V. Shtern. According to this definition, giftedness is interpreted as the general ability of a 
person to consciously focus their thinking on new requirements and the general ability of 
psychological adaptation to new tasks and living conditions (Shtern, 1997). 

M. Yankovchuk in the work “Psychological Organization of Individual Education 
and Upbringing of Gifted Children” highlights the characteristic features of giftedness: 

- gifted children prefer to communicate with older children and even adults. This 
is due to the fact that the intellectual development of gifted children is slightly ahead 
of their age. Such children seek communication through interest; 

- their own hobbies, favourite activities, and time spent on self-development do 
not contribute to close communication with peers, and the school community does not 
always objectively evaluate the gifted. There are no like-minded people among their 
peers, gifted children realize themselves outside of school and class, and they choose 
interest groups in the team; 

- sometimes gifted children experience discomfort at school, because difficulties 
lead to the need for socialization in the team, do not want to accurately and timely fulfil 
the teacher’s requirements, are afraid of a negative assessment of their behaviour, and 
strive to be leaders. They often cause negative attitudes of their classmates and 
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teachers, causing them to be jealous of some people by their “arrogance”, anger others 
who feel that they are less gifted and feel superior to The Gifted, do not have the 
strength to accept it and feel joy for them; 

- their development outstrips the development of other children, which leads to 
a negative attitude of the latter. A gifted child, perceiving his level of personal 
development higher than others, can offend the interlocutor, suddenly interrupt and 
correct mistakes, thereby proving his superiority, and this attitude does not lead to an 
improvement in relationships (Yankovchuk, 2009). 

Common Characteristics of Gifted Children: 
•Ability to comprehend material several grade levels above their age peers  
•Surprising emotional depth and sensitivity at a young age  
•Strong sense of curiosity  
•Enthusiastic about unique interests and topics   
•Quirky or mature sense of humor  
•Creative problem solving and imaginative expression  
•Absorbs information quickly with few repetitions needed  
•Self-aware, socially aware, and aware of global issues (Davidson Institute, 2022). 
The National Association for Gifted Children of USA lists additional traits of 

giftedness. They divide giftedness traits into four main categories: Cognitive, Creative, 
Affective and Behavioural. 

The first category (Cognitive) includes: keen power of abstraction; interest in 
problem-solving and applying concepts; voracious and early reader; large vocabulary; 
intellectual curiosity; power of critical thinking, scepticism, self-criticism; persistent, 
goal-directed behaviour; independence in work and study; diversity of interests and 
abilities.  

The second category (Creative) includes: creativeness and inventiveness; keen 
sense of humour; ability for fantasy; openness to stimuli, wide interests; intuitiveness; 
flexibility; independence in attitude and social behaviour; self-acceptance and 
unconcern for social norms; radicalism; aesthetic and moral commitment to self-
selected work. 

The third category (Affective) includes: unusual emotional depth and intensity; 
sensitivity or empathy to the feelings of others; high expectations of self and others, 
often leading to feelings of frustration; heightened self-awareness, accompanied by 
feelings of being different; easily wounded, need for emotional support; need for 
consistency between abstract values and personal actions; advanced levels of moral 
judgment; idealism and sense of justice. 

The fourth category (Affective) includes: spontaneity; boundless enthusiasm; 
intensely focused on passions—resists changing activities when engrossed in own 
interests; highly energetic—needs little sleep or down time; constantly questions; 
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insatiable curiosity; impulsive, eager and spirited; perseverance—strong determination 
in areas of importance; high levels of frustration—particularly when having difficulty 
meeting standards of performance (either imposed by self or others); volatile temper, 
especially related to perceptions of failure; non-stop talking/chattering (Clark, 2008). 

Characteristics of gifted individuals may also include: 
Quick comprehension: developed ability to quickly assimilate and process 

information combined with the need for constant mental stimulation; deeply gifted 
learners often work at a different pace than their normal peers – running far ahead or 
pausing to dive deep into areas of interest. 

Intuitive understanding of the basics: difficulty concentrating on tasks that are 
not intellectually complex, including repetitive materials or memorized tasks; deeply 
gifted children often need less practice to master an idea or concept. 

Tendency to complicate things: the need to understand the “big picture” of what 
they are learning; they may ask endless “why” questions or prefer to learn from part to 
part rather than from part to whole. 

Need for precision: understanding nuances and need for precision in thinking 
and expression; they can often answer questions with the words “it depends on...” in 
addition, they may have difficulty with multiple-choice assessments, which require 
them to make final decisions without much contextual background to the questions. 

High expectations: a tendency to set high standards on oneself and others, which 
can sometimes manifest as perfectionism or a very certain sense of justice; this can 
lead to problems in understanding the rules set by others, or when interacting with peers 
of the same age who do not adhere to the same standards. 

Different interests: a lively imagination and narrow interests can make it difficult to 
communicate with peers of the same age; deeply gifted learners can look for older children 
or adults who share their interests, or they can communicate with younger children who are 
flexible in their thinking and engage in creative pursuits (Colangelo, 2003). 

The task of the school is to support gifted students and develop their abilities, to 
prepare the ground for these abilities to be realised. Identification of gifted children should 
begin on the Primary School Education level based on observation, study of student’s 
psychological characteristics, speech, memory, behaviour, and logical thinking. 
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переорієнтація її на вирішення нагальних потреб суспільства і держави 
зумовили і потреби у вирішенні однієї з ключових проблем сучасної педагогічної 
науки – проблеми обдарованості. 

Відомий американський дослідник феномену обдарованості Джозеф 
Рензуллі вважає проблему визначення обдарованості ключовою проблемою 
самої обдарованості, і це не пусті слова – не існує і не може існувати єдиного 
визначення обдарованості, але воно повинно відповідати певним критеріям. 
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розвиток, проблема обдарованості. 
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Стосовно феномену обдарованості дитини існує дві протилежні точки зору. 

Перша з них, соціальна, говорить, що більшість дітей від народження однаково 
наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена різницею 
життєвих умов (Дж. Локк, К. А. Гельвецій, В. П. Єфроїмсон). Друга – теорія 
генетичної спадковості, за якою обдарованість є вродженим, досить рідкісним 
явищем, що успадковується від батьків і навіть через покоління (Ф. Гальтон, 
Р. Стернберг). 

Суперечність цих поглядів зникає, якщо вважати, що потенційна 
обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності притаманна 
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багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє лише незначна 
частина дітей. Будь-яка дитина може досягати особливих успіхів у широкому 
спектрі діяльності, оскільки її психічні можливості надзвичайно пластичні на 
різних етапах вікового розвитку. Таким чином, обдарованість у певній діяльності 
може виникати стихійно й далі розвиватись за сприятливих умов або затухати за 
несприятливих. 

Не зважаючи на велику кількість протиріч та антитез, зараз прийнято 
вважати, що головним критерієм видів обдарованості є певний вид чи сфера 
діяльності, де проявляються ознаки даної обдарованості. Тому у відповідності до 
цього твердження виділяють такі види обдарованості: 

1.Практична обдарованість, або обдарованість у практичній діяльності 
(спорт, ремесла, організаційна діяльність тощо). 

2.Інтелектуальна обдарованість, або обдарованість у інтелектуальній сфері 
(часто її взагалі ототожнюють з будь-якою обдарованістю, особливо у школі). 

3.Художньо-естетична обдарованість, або обдарованість у творчій сфері 
(музика, образотворче мистецтво, архітектура, скульптура, кіномистецтво, 
акторська обдарованість тощо). 

4.Комунікативна діяльність, або обдарованість у сфері міжособистісних 
стосунків (лідерство). 

5.Духовно-ціннісна діяльність, або обдарованість у створенні духовних 
продуктів (творів, програм, нових філософських ідей чи концепцій тощо) і 
бажання служити людям) [3]. 

Робота з обдарованими учнями потребує творчого підходу до організації 
освітнього процесу як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню 
цілісного освітнього процесу та дає змогу учням обирати на що більше звертати 
увагу при вивченні тих чи інших предметів при максимальній орієнтації на 
власний досвід. Звертаємо увагу, що обдаровані діти, на відміну від звичайних, 
мають ряд особливостей, які полягають у специфіці сенсорних процесів, 
інтелекту і творчості, а також взаємин з людьми, які їх оточують. Такі діти 
випереджають своїх ровесників з усіх, або з тих предметів, до яких мають 
неабиякий інтерес.  

З точки зору інтелектуальних здібностей обдаровані діти відрізняються тим, 
що вони досить легко виконують будь-які завдання, швидко схоплюють 
матеріал, мають добре розвинену пам’ять, велику спостережливість, 
концентровану увагу. У цих дітей є інтереси, у які вони заглиблюються, але 
головною задачею вчителя є формування стійкого пізнавального інтересу до 
освітньої діяльності, до знань,  якщо на уроках виникає цікаве питання, така 
дитина першою намагається відповісти на нього [1; 2]. 



211 

У рамках реформи «Нова українська школа» майже в усіх перших класах є 
набори LEGO, які вчителі використовують під час уроків. Під час використання 
в роботі з молодшими школярами наборів LEGO в учнів розвивається логічне та 
критичне мислення. Діти навчаються математичній грамотності, вибудовувати 
послідовність дій, приймати рішення, оцінювати ризики, конструктивно 
керувати емоціями, працювати з іншими дітьми на результат, формулювати 
припущення та перевіряти їх на практиці, експериментувати і робити висновки, 
творчо підходити до виконання завдання,  співпрацювати в команді. З 
конструктором LEGO можна виконувати цікаві завдання, які сприятимуть 
розвитку необхідних навичок (побудова діаграм, знаходження виходу з 
лабіринту, стрибки з парашутом) тощо [5]. 

Одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку в  
освіті є STEM-орієнтований підхід до навчання. Він поєднує в собі елементи 
проектного та міждисциплінарного підходів, які наразі визначаються кращим 
учителями у всьому світі. Його основою є процес інтеграції природничих наук, 
технології, математичних дисциплін та інженерної творчості. Усі ці галузі тісно 
пов’язані між собою на практиці, а тому їх вивчення у спільній площині дуже 
важливе.  

Упровадження в освітній процес STEМ-освіти дозволить учителям 
сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного 
учня, а саме: уміння побачити проблему; уміння побачити в проблемі більше 
можливих сторін і зв’язків; уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи 
його вирішення; гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у 
відстоюванні своєї позиції; оригінальність, відхід від шаблону; здатність до 
перегруповування ідей та зв’язків; здатність до абстрагування або аналізу; здатність 
до конкретизації або синтезу; відчуття гармонії в організації ідеї [4]. 

Слід зазначити, що застосування інноваційного підходу такого, як STEM-
освіта, під час якої активно розвивається креативний напрямок обдарованої   
дитини, який включає дисципліни такі, як мистецтво, дизайн, архітектура та   
вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням 
математичних знань і наукових понять. Однією з форм STEM-освіти є заняття, 
які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню 
в обдарованої молоді цілісного, системного світогляду, актуалізації 
особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроках. Такі уроки 
можуть проводитися шляхом об’єднання схожої тематики кількох навчальних 
предметів або формування інтегрованих курсів чи окремих спецкурсів. 

Навчання обдарованих дітей відповідно до принципів STEM-освіти  
невід’ємно пов’язане з розвитком їх критичного мислення та спрямоване саме на 
способи та шляхи його вдосконалення. У результаті такого навчання учні 
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починають самостійно орієнтуватися у ситуаціях різної складності, самостійно 
вирішують проблеми на основі набутого досвіду, аналогій та узагальнень. Саме  
тому з появою цього нового напряму в освіті у педагогів з’явилася можливість  
організувати процес вивчення предметів природничо-математичного циклу по- 
новому. Використовуючи інформаційно-комунікаційні, проектні, групові,  
інтерактивні технології. Педагоги працюють над створенням таких умов, при  
яких учні не лише мали б змогу отримувати знання, а й працювали б над 
формуванням компетенцій [2; 4]. 

Під час застосування сучасних медійних та інформаційних технологій 
учителі мають можливість заохочувати учнів до всебічного розвитку засобами  
інфо-медійної грамотності та впроваджувати її в освітній процес на всіх етапах 
навчання, а саме на уроках мистецтва, історії, української мови та літератури, під 
час проведення інтегрованих занять, виховних години засобами інфо-медійної 
грамотності. Під час такого підходу відбувається формування особистості 
обдарованого учня. Учні навчаються аналізувати подані матеріали, у них 
формується критичне сприйняття інформації, системне мислення; формування 
спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей; навчання сприйманню 
інформації; здатність логічно обгрунтовувати, аналізувати медіатексти, 
запропоновані ситуації тощо. Таким чином, сучасні діти краще орієнтуються у 
медіа просторі, починають розуміти основні принципи функціонування різних 
видів засобів інформації, розрізняти інформацію за рівнем впливу на людину [1]. 

Обдарованість дитини проявляється, насамперед, у творчій діяльності й 
зумовлюється її мотивацією до навчання, характерними віковими особливостями 
розвитку особистості, що потребує від психологів і педагогів глибокого 
вивчення психолого-педагогічних аспектів означених процесів. 

Успішне вирішення завдань навчання, виховання й розвитку обдарованих 
дітей безпосередньо пов’язані з питанням удосконалення підготовки вчителів, які 
мають володіти певним обсягом знань про природу дитячої обдарованості;  
повинні вміти спілкуватися з такими дітьми, організовувати їх навчально-
пізнавальну діяльність; намагатися бачити в кожному творчу індивідуальність [3]. 

У визначенні сутності поняття «обдарованість» дітей ми поділяємо думку 
М. Левітова, який вважав, що стосовно до молодших школярів – це  діяльність, 
унаслідок якої здійснюється щось нове, оригінальне, що відображає 
індивідуальну спрямованість особистості. Звідси нахили до обдарувань можна 
розглядати як сукупність властивостей і якостей особистості, які дозволяють 
здійснювати пошук, використовуючи при цьому нестандартні засоби, здогадку 
розв’язувати інтелектуальні проблеми з установкою на відкриття нового, 
невідомого для себе. Таким чином головною метою діяльності навчального 
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закладу є створення найсприятливіших умов для максимального розкриття 
обдарованості та  реалізації творчих нахилів дітей, а саме: 
- проведення уроків з використанням елементів інтерактивного навчання, 

використанням комп’ютерної техніки, творчих, тематичних, індивідуальних 
завдань, які спрямовані на розширення та поглиблення знань; 

- розробка та використання домашніх диференційованих завдань творчого 
характеру; 

- організація поглибленого вивчення предметів (державна та іноземна мови); 
- проведенні індивідуальних занять з метою систематичної підготовки учнів до 

участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах; 
- залученні дітей до виховних позаурочних занять творчого спрямування. 

Окрім того, педагогам необхідно постійно підвищувати свою майстерність у 
організації роботи з обдарованими школярами, ефективно використовувати 
результати педагогічної діагностики, глибоко розуміти її сутність, застосовувати 
технології розвивального навчання, вести пошук оптимальних засобів 
індивідуалізації навчально-виховного процесу. Саме вчитель надає перший  
імпульс розвитку обдарованого учня, створюючи морально-психологічні умови для 
його продуктивної навчальної діяльності, створює йому позитивно  орієнтовану 
популярність, збуджує внутрішні імпульси для інтелектуальної роботи [2; 5]. 

Обдаровану дитину іноді порівнюють з губкою, що поглинає 
найрізноманітнішу інформацію та відчуття. Усе сприймаючи й на все реагуючи, 
така дитина проявляє надмірне захоплення в усьому – в емоційних реакціях, 
інтелектуальних заняттях, суперництві з братами й сестрами, протистоянні 
дорослим; вона надмірно рухлива, невгамовна, особливо чутлива до почуттів, 
звуків, дотиків, запахів тощо. Прагнення обдарованих учнів  дослідити 
навчальний матеріал, знайти логіку є такою ж важливою рисою, як і здатність 
усвідомлювати альтернативні рішення. 

Роль учителя є суттєвою в процесі розвитку дитини. Нелегко знайти 
правильний індивідуальний підхід до учнів, у яких сильніше i яскравіше, ніж в 
інших, виявляються ознаки розумової обдарованості. Під час роботи з такими 
учнями важливо уникати крайнощів; не варто надмірно втручатися в 
становлення інтелектуальних здібностей, але й не можна вважати, що розвиток 
дитини не потребує особливої уваги i підтримки. Завдання вчителя, як зазначає    
З. Хоменко, - «пробудження і виховування власної активності молодої людини, 
її пізнавальних і творчих потреб, створення атмосфери здорової конкуренції, яка 
буде сприяти зростанню інтересу до предмета i бажанню оволодіти знаннями, 
розширенню знань з даної теми» [3; 5]. 

З розвитком обдарованої дитини тісно пов’язують технологію використання 
на уроці навчально-творчих завдань, у процесі вирішення яких учні створюють 



214 

певний творчий продукт. Творчий продукт розуміється як оформлений результат  
діяльності учня, наприклад: написання оповідань, казок, віршів, створення 
малюнків, виробів. Для його створення у школярів мають бути розвинені такі 
вміння, як: упредметнення (стоїть посеред хати : чотири ноги, одна голова - стіл); 
протиставлення (біле, а не  сніг, солодке, а не мед - цукор); порівняння фокальних 
об’єктів (ознаки випадкових об’єктів переносяться на той, який має бути 
вдосконалений); придумування тощо. 

Завдання, які пропонуються школярам, повинні бути спрямовані не лише на 
відпрацювання правила або алгоритму, а містити й такі компоненти, які 
вимагають здогадки, нестандартного підходу, творчого мислення тощо. З цією 
метою бажано запропонувати учням завдання, котрі мають декілька рівноцінних 
і загальноприйнятих вирішень. Їх виконання дає змогу учневі розвивати творчий 
підхід, самостійно приймати рішення у використанні того або іншого прийому 
чи засобу тощо. У школярів поступово виробляється творчий стиль діяльності, 
здійснюється розвиток уяви, формується здатність втілювати свої задуми в 
реальність. 

Ефективність роботи щодо розвитку обдарувань у молодших школярів 
передбачає також створення емоційної, доброзичливої атмосфери в процесі 
виконання учнями будь-яких творчих завдань; організацію діяльності учнів з 
розв’язання творчих завдань з опорою на їхні інтереси, потреби, потенційні 
можливості, здібності тощо; пробудження в кожного школяра дослідницької 
активності, поглиблення інтересу до творчої діяльності, спонукання до успішних 
дій та досягнення поставленої навчальної мети [1; 2]. 

Отже, щоб сприяти розвитку обдарованих дітей, навчально-виховний 
процес має бути насиченим такою творчою діяльністю, яка б забезпечувала 
повне задоволення їхніх потреб, надавала їм максимальну свободу для творчого 
просування, пробуджувала прагнення досягти успіху. Адже переживання успіху 
викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного 
життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, більш чіткого 
усвідомлення навчальної мети та завдань щодо її втілення. Унаслідок цього з 
ранніх шкільних років у дітей формується свідоме прагнення до самоосвіти, 
самовдосконалення, самоаналізу, набуття відповідних умінь і навичок щодо 
творчого розв’язання проблем, тобто поступово здійснюється становлення тих 
властивостей і якостей, які є складовими обдарованості особистості. 
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРА 
Анотація. Соціальний запит на  обдаровану та креативну особистість 

відображений у законодавчих актах із проблем освіти, в яких наголошується на 
перспективах формування неповторної унікальної людини, що здатна творити. 
Як зазначається в Законі України «Про освіту», Національній доктрині 
розвитку освіти України в ХХІ столітті, галузевих стандартах вищої освіти, 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. та інших 
державних документах, освіта повинна забезпечувати формування в дітей і 
молоді не лише системи знань, наукового світогляду, а й розвиток їхньої 
креативності, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і 
самореалізації. Розвиток креативності та обдарованості особистості є 
пріоритетним напрямом сучасної освіти. 

 
Соціально-економічна ситуація у світі в цілому і в Україні зокрема якісно 

змінює вимоги до особистості. Випускник школи повинен володіти високим 
рівнем самостійності, мати розвинену креативну уяву, креативну пам′ять, 
мислення й абсолютну сформованість ключових компетентностей. Зі зміною 
соціальних вимог до людини змінюються зміст, форми і методи процесу 
навчання та виховання, які готують майбутніх випускників шкіл до трудової 
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діяльності. Нові цінності та орієнтири освіти (індивідуально-особистісний підхід 
у навчанні, суб’єкт-суб’єктні відносини вчителя та учнів і т. д.), а також сучасні 
досягнення науки багато в чому визначають вибір технологій, яким педагоги все 
частіше віддають перевагу на цьому етапі розвитку освіти [10] 

Виникає потреба в застосуванні креативних форм, методів навчання, які 
розвивають здатність до оригінальної думки та креативної дії та вияву 
обдарованості. Креативність можлива у всіх галузях людської діяльності, 
зокрема в мистецтві, науці, навчанні, іграх та інших сферах повсякденного 
життя. Усі люди мають здібності до креативної дії. Для цього потрібні відповідні 
умови й достатні знання та навички. 

У результаті здійсненого аналізу з′ясовано, що розвиток креативності та 
обдарованості особистості в ЄС названо одним із чотирьох стратегічних завдань 
у галузі освіти до 2020 р. 

Аналіз досліджень з питань розвитку креативності школярів дозволив 
окреслити низку суперечностей, характерних для сучасного освітнього простору 
України, зокрема між: 

• задекларованою державою необхідністю розвитку креативності школярів 
та недостатньою зорієнтованістю системи підготовки вчителів на виконання 
цього завдання; 

• зростанням потреби в теоретичному обґрунтуванні моделі розвитку 
креативності школярів з урахуванням новітніх європейських освітніх принципів 
та недостатнім рівнем її розробки у педагогічній науці; 

• важливістю модернізації української педагогічної освіти через збагачення 
її зарубіжними інноваційними технологіями та малою кількістю наукових 
розвідок у галузі креативності [12]. 

Розвиток обдарованості має свої особливості в кожному віковому періоді, 
причому різні фактори, що впливають на її динаміку, в тому чи іншому періоді 
можуть набувати першорядного значення. У молодшому шкільному віці 
визначальними є фактори організації навчально-пізнавальної діяльності, 
особливості мікросередовища, а саме: характер спілкування вчителя з дітьми, 
стиль сімейного виховання, статусна структура групи і ряд інших. 

Глибокі зміни, яких зазнає особистість молодшого школяра, свідчать про 
широкі можливості розвитку дитини на даному віковому етапі. Протягом цього 
періоду на якісно новому рівні реалізується потенціал розвитку дитини як 
активного суб’єкта, що пізнає навколишній світ і самого себе, що здобуває 
власний досвід життя в цьому світі. 

Науковці відмічають, що «творчість, креативність, обдарованість 
обумовлює вміння вирішувати нові завдання, орієнтуватися в нових умовах, 
долати різноманітні труднощі, пробуджує і стимулює розвиток інтересу до 
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діяльності, оскільки завжди пов’язана з відкриттям нового, пошуком чогось 
раніше невідомого. Згідно з дослідженнями розвитку креативності, вона 
гарантує в майбутньому успішну діяльність у менш складних умовах, а також 
постійну спрямованість на раціоналізацію своєї праці, покращення її якості та 
ефективності і полегшення адаптації до нового» [1]. Отже, творчість, 
креативність та обдарованість  виступає однією з передумов здатності людини 
до адаптації взагалі, й соціалізації зокрема. 

«Звичайно, найвищий вияв творчості, як вважав Л. Виготський, і досі 
доступний лише небагатьом представникам людства, але у повсякденному житті, 
що оточує нас, творчість є необхідною умовою існування, і все, що виходить за 
межі рутини і в чому міститься хоча б йота нового, зобов’язане своїм 
походженням творчості людини» [4]. Саме тому сучасні теорія і практика освіти 
характеризуються пошуком шляхів нарощення творчого потенціалу молоді як 
актуального й прогнозованого реагування на виклики часу, в тому числі й щодо 
успішної соціалізації особистості. Постать педагога в цьому процесі є 
визначальною. Тому сучасний учитель повинен скеровувати навчально-
виховний процес у бік розвитку творчих здібностей особистості, яка постійно 
нарощує свій інтелектуальний потенціал. Такий підхід враховує вимоги 
сучасності, сприяє формуванню «Я концепції». 

Творчі здібності особистості, – за визначенням В. Калошина і Д. Гоменюка, 
– це синтез властивостей і особливостей особистості, що характеризують ступінь 
її відповідності вимогам певного виду творчої діяльності й обумовлюють рівень 
її результативності [11]. 

«Креативність» (від англійського слова «creativity») – рівень творчої 
обдарованості, здатності до творчості, що становить відносно стійку 
характеристику особистості. Під обдарованістю дитини розуміють вищу, ніж у її 
однолітків, спроможність до навчання і більш виражені творчі прояви, здатність 
до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської 
діяльності”.[3]. 

Креативність – це здатність творити, створювати, привносити щось нове в цей 
світ. Проблема креативності відноситься до недостатньо вивченої та дослідженої 
проблеми сьогодення як у психології так і у педагогіці. Увага до цієї проблеми не 
послаблювалась у психолого-педагогічній науці протягом усього періоду її 
розвитку. їй були присвячені дослідження видатних вітчизняних та зарубіжних 
психологів і педагогів, зокрема П. Блонського, Л. Виготського, В. Давидова, 
А. Занкова, Г. Костюка, Г. Люблінської, Н. Менчинської, М. Шардакова і ін. 
Незважаючи на численні дослідження, ще й досі не визначено можливостей і 
шляхів креативності, недостатньо вивчено особливості проявів продуктивного 
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мислення на усіх вікових етапах, не досліджено роль навчальних дій у розвитку 
творчого інтелекту школярів.   

Відповідно у психолого-педагогічній науці знаходимо трактування 
«креативності» як здатність особистості, яка прагне до творчої діяльності в усіх 
сферах життя, має широкі потреби та інтереси. Однак, відсутність належних 
наукових розробок, а також запити сучасного суспільства значною мірою 
впливають на необхідність спеціальних досліджень креативності на різних 
рівнях її прояву та розвитку. Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури 
переконує, що ця проблема є багатоаспектною і вимагає дослідження. 
Креативність охоплює деяку сукупність розумових і особистісних якостей, 
визначальну здатність до творчості. Одним з компонентів креативності є 
здатність особистості нестандартно вирішувати навчальні завдання. 

Дотримуючись позиції вчених, що визначають креативні здібності як 
самостійний фактор, розвиток яких є результатом навчання творчої діяльності 
молодших школярів, виділимо компоненти креативних здібностей молодших 
школярів [6]: творче мислення, творчу уяву, застосування методів організації 
творчої діяльності. 

В загальнотеоретичному плані вченими обґрунтована необхідність і 
механізми формування здібностей у процесі навчання й виховання. При цьому 
їхній розвиток відбувається ефективніше за умови врахування як генетичних 
передумов, так і соціокультурних впливів середовища. Загальновизнаним є 
положення про те, що здібності формуються в діяльності. Проте у сучасних 
дослідженнях значна увага приділяється особливостям психічної організації 
суб’єкта, тобто потенціальним резервам особистості, від яких залежать творчі 
досягнення. 

Учитель, організовуючи навчально-виховний процес, повинен впливати на 
всі складові творчих здібностей дитини: мотиваційно-творчу активність; 
інтелектуально-логічні, творчі, комунікативно-творчі та інтелектуально-
евристичні здібності; світогляд і моральні властивості (якості) індивіда; 
здатність до самоорганізації власної творчої діяльності; індивідуальні 
особливості особистості, що сприяють успішній навчально-творчій діяльності.  

Формування творчих здібностей учнів обумовлено розвитком особистісних 
рис, як-от: впевненість у своїх силах, оптимізм, висока самооцінка, самостійність 
і самоорганізація, здатність до критичного аналізу і формулювання проблеми, 
схильність до ризику, допитливість, точність, сміливість, оригінальність, 
толерантного ставлення до ідей інших людей, образність, швидкість, гнучкість 
мислення, концентрація уваги. Важливо зауважити, що ці риси допомагають 
дитині успішно адаптуватися в соціумі як сьогодні, так і в майбутньому.  
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Освітній процес складний і багатогранний, з великою кількістю методів і 
методик, а тому за умови творчого підходу вчителя і правильної організації 
творчої активності учнів на уроках, заняттях, виховних заходах буде відбуватися 
нарощення творчого потенціалу учнівської молоді. Педагог повинен не лише 
використовувати весь розроблений на сьогодні інструментарій розвитку творчих 
здібностей особистості, а й продовжувати пошуки дієвих стимулів для 
активізації творчості школярів. 

Оскільки основною метою освіти є підготовка підростаючого покоління до 
майбутнього, то саме творчість - це той шлях, що може ефективно реалізувати 
цю мету. При цьому показником творчого розвитку стане креативність. Отже, 
креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної 
реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і вибором 
відповідних засобів. Її можна розглядати і як передумову для будь-якої творчої 
діяльності, змотивованої прагненням індивідума до самовираження та 
самоствердження. 

Творчі здібності існують в кожної дитини. Відповідно, творчість, 
обдарованість – це природна функція мозку, яка виявляється і реалізується у 
діяльності при наявності спеціальних здібностей у тій чи іншій конкретній 
діяльності. Тому задача вчителя початкової школи - побачити індивідуальні 
творчі здібності учня, визначити їх рівень і прагнути розвивати їх. 

У навчально-виховному процесі початкової школи розвиток творчої 
активності дитини – важливий компонент, завдяки якому відбувається 
активізація її навчальної діяльності. 

Проблема розвитку обдарованої особистості в останні роки привертає все 
більшу увагу дослідників. Розвиток суспільства неможливий без формування 
креативної компетентної особистості, здатної адаптуватися до умов, що постійно 
змінюються. Особливо це стосується розвитку особистості молодшого школяра, 
який навчаючись у школі, зможе застосовувати практично отримані знання. 

Для молодої української держави проблема ідентифікації, підтримки та 
адаптації  творчих, креативних дітей є досить актуальною. І саме це зумовлює 
необхідність впровадження інновацій в галузі освіти на сучасному етапі її 
розвитку, оскільки вони забезпечать розвиток нестандартного мислення 
креативної особистості. 

Особливої важливості набувають дослідження, щодо розкриття основних 
механізмів розвитку обдарованості, специфіки її проявів на різних вікових 
етапах, особливостей взаємозв’язків когнітивних і особистісних чинників у 
розвитку обдарованої особистості, умови розвитку інтелектуальних здібностей 
і особистісних характеристик, які б забезпечували розкриття індивідуальних 
якостей кожної дитини, а також шляхи формування  креативності і мотивації  для 
досягнення успіху.  
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У школу приводять дітей з різним рівнем розвитку. У деяких здібності 
починають проявлятися ще в дошкільному віці, однак досить часто буває, що 
багатьох дітей вони заховані глибоко всередині. На цьому етапі дуже важливо 
вчасно виявити і творчій потенціал кожної дитини, визначити рівень його 
розвитку. Звичайно задатки відіграють важливу роль у формуванні певних 
якостей особистості, однак якщо в дитини почати розвивати креативність ще у 
молодшому шкільному віці, то це дає можливість для подальшого її розвитку. 

Молодший шкільний вік є сприятливим для творчого розвитку дітей, їхніх 
творчих здібностей. Саме в цей період активно розвиваються уява, дар 
фантазувати, творчо мислити, помітно проявляється допитливість, формується 
вміння спостерігати, порівнювати, критично оцінювати діяльність. О. Савенков 
вважає, що для педагога вирішення питання про креативність як загальної або 
спеціальної здатності має важливе практичне значення. На його думку, найбільш 
продуктивний педагогічний шлях, згідно з яким обдарованість (у сенсі «висока 
креативність») на ранніх вікових етапах (старший дошкільний і молодший 
шкільний вік) повинна розглядатися і розвиватися як якась загальна, 
універсальна здатність. З віком ця універсальна здатність все більше набуває 
специфічних рис і певної наочної спрямованості. 

Структурними компонентами творчих здібностей виступають: знання, 
вміння, навички, які реалізуються в конкретній діяльності, психічні процеси: 
уява, мислення, емоції, відчуття. Основні показники творчих здібностей: творча 
продуктивність; оригінальність; гнучкість думки; допитливість; фантазія, 
вигадка; висока вразливість; інтуїція [8]. 

Критерії здібностей учнів не характеризуються якоюсь однією конкретною 
здібністю. Основною ознакою творчої особистості вважають її творчі якості, 
тобто індивідуально - психологічні особливості людини, що відповідають 
вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання. 

Критеріями здібностей учнів до творчої діяльності є застосування нових 
підходів до розв’язання навчальних проблем, комплексне і варіантне 
використання у навчальній практичній діяльності всієї сукупності теоретичних 
знань і практичних навичок, прояв гнучкості під час обирання оптимального 
рішення у нестандартних ситуаціях.  

Зовнішніми проявами творчого розвитку в дитинстві є: 
- більш швидкий розвиток мислення і мовлення; 
- захопленість (музикою, малюванням, читанням, рахуванням); 
- допитливість; 
- дослідницька активність. 
Для розвитку творчого мислення і творчої уяви учнів необхідно розвивати 

такі уміння, як: 
- класифікувати об’єкти, ситуації, явища за різними характеристиками; 
- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 
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- бачити взаємозв’язки та виявляти нові зв’язки між системами; 
- розглядати систему в розвиткові; 
- робити припущення, прогнозувати; 
- виділяти протилежні якості об’єкта; 
- виявляти та формулювати протиріччя; 
- використати різні системи орієнтації в уявному просторі. 
Розвивати творчі здібності можна, лише орієнтуючись на індивідуально-

психологічні особливості учнів та психологічну готовність педагога до реалізації 
методів роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Вибір методів творчої 
роботи залежить від віку учнів, їхнього розвитку, інтересів, характеру. Одні 
тільки здібності не можуть привести до великих досягнень. Перш за все, 
здібності тісно пов’язані з позитивним ставленням до відповідної діяльності, 
інтересом до неї, схильністю займатися нею. 

Виховуючи здібності дітей, потрібно виховувати у них наполегливість у 
подоланні труднощів, без якої будь-які здібності не дадуть результатів. Інколи 
учень, який володіє хорошими здібностями, опускає руки при невдачах, губить віру 
у свої сили. У таких випадках учитель повинен підтримати учня, допомогти йому 
подолати труднощі. Важливою умовою розвитку творчої особистості молодших 
школярів є такий фактор як використання у навчально-виховному процесі 
дидактичних ігор та ігрових моментів. Включення ігор у навчально-виховний 
процес школи виправдано як з дидактичної, так і з психологічної точки зору. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що питання обдарованості та творчості 
є важливим. Їх формування було важливим з найдавніших часів і таким 
залишається й до сьогодні. Важливим є молодший шкільний вік, який є 
сприятливим для творчого розвитку дітей. 
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Навчати учнів в умовах, коли Україна потерпає від війни – справа дуже 

благородна, але перші кроки даються зовсім нелегко. Досить складно та 
важкувато налагоджувати комунікацію та керувати онлайн-навчанням 
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максимально ефективно в умовах, коли постійно лунають сирени та чути вибухи. 
Але саме в цих обставинах школа стає своєрідним осередком, що об’єднує  учнів 
та вчителів так і громади , які вимушені були покинути свої домівки. Тим паче у 
багатьох закладах освіти створені осередки для надання гуманітарної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам, де також приймають вимушено переміщених 
дітей.Тому основне завдання школи  під час війни значно більше, ніж освітнє.  

Спілкування дітей між собою допомагає відволіктися від трагічних подій, а 
дітям-переселенцям дає можливість легше адаптуватися до нових умов життя, 
доєднатися до спільноти, поспілкуватися. 

З огляду на наявну загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу 
внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні 
воєнного стану, Міністерством освіти і науки України було розроблено 
методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2021/2022 
навчальному році у початковій школі в умовах воєнного часу. Відповідно до 
листа-роз’яснення здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану були 
вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, 
місце навчання, незалежно від місця їхнього проживання (перебування) на час 
особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній 
формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. 

Для вирішення проблеми забезпечення тимчасово переміщених учнів 
підручниками (за умови, якщо паперових підручників не вистачає) 
рекомендуємо користуватися електронними версіями чинних підручників для 
учнів 1-4 класів, доступ до яких відкритий за покликаннями:  
- підручники для 1 класу – https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1- klas/;  
- підручники для 2 класу – https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2- klas/; 
- підручники для 3 класу – https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3- klas/;  
- підручники для 4 класу – https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4- klas/.  

Ураховуючи, що в умовах воєнного часу інтернет може працювати 
нестабільно, електронні версії підручників можна завантажити на носій 
інформації.  

Дистанційне навчання може здійснюватись в синхронному й асинхронному 
режимах з використанням електронних освітніх платформ (Google Workspace, 
Google Classroom, Нові Знання, HUMAN.UA) і комунікаційних онлайн сервісів 
та інструментів (Zoom, Skype, Team, базові сервіси Google: Gmail, Календар, 
Meet, Jamboard, Chat, Hangouts, YouTube та інші). В умовах воєнного часу 
особливістю дистанційного навчання є ймовірність під час онлайн-зустрічей 
ситуацій, коли вмикається сигнал «Увага всім! Повітряна тривога». У таких 
випадках рекомендуємо під час онлайн уроку спокійно повідомити учням, що 
оголошено сигнал «Увага всім! Повітряна тривога», закцентувати увагу учнів 
фразою «Ви йдете в безпечне місце, яке встановлено вашою родиною», 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-%20klas/
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пропонуєте учням натиснули кнопку «вийти з конференції» та кнопку 
«вимкнення комп’ютера»; дочекатись, щоб усі учні вийшли з онлайн 
конференції. Привертаємо увагу, що учні мають можливість дистанційно 
навчатись у приватних закладах освіти, які в період воєнного часу надають 
безкоштовно доступ до навчальних матеріалів на своїх платформах. Інформацію 
про організацію навчання у таких закладах розміщено на їх сайтах (до прикладу: 
https://www.atschool.com.ua/; https://optima.school/ тощо). Для учнів, які з певних 
обставин не можуть долучитися до навчання під керівництвом педагогів, 
підготовлено Всеукраїнський єдиний розклад (https://mon.gov.ua/ua/ 
vseukrayinskij-rozklad), у якому систематизовано навчальні загально-розвивальні 
матеріали для самостійного опрацювання[1]. 

Але слід відмітити ,що важливою місією педагога, особливо у початковій 
школі у воєнний час – це створити атмосферу розвантаженості й легкості в класі. 
Навіть в режимі онлайн, далеко від рідного міста, села чи школи, кожна дитина  
має почуватись рівноцінною частиною команди, класу, суспільства, бути 
почутим і психологічно захищеним. Тому особлива відповідальність лягає на 
плечі класного керівника початкової школи.  

 
У налагодженні контакту довіри допомагають ігри, малюнки, виготовлення 

виробів. Формат завдань дозволяє залучити всіх учнів, особливо — 
сором’язливих, яким більше до душі виконувати завдання самостійно. Все, що 
знадобиться – листки паперу та ручка. Доброю підказкою для діток буде 
навчальне відео, яке можна переглядати декілька разів, щоб зробити  цікаву 
іграшку(антистрес з паперу).Моїм учням найбільше подобається все виконувати 
в режимі онлайн, разом.[2] 

https://mon.gov.ua/ua/
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Виготовляючи іграшку, малюнки, різноманітні вироби діти вільно 
спілкуються між собою, ніби звичайне навчання, лише онлайн… 

Уроки-онлайн проводжу за звичайним шкільним розкладом, але початок 
занять змінено. При плануванні уроків враховую психоемоційний стан учнів, 
потреби учнів, 

Продумую під час планування уроку різні цікавинки, інтерактивні форми, 
оскільки дітям зараз потрібно більше говорити, проговорювати все. Дуже в 
цьому етап уроку Я досліджує світ «Ранкове коло». 

Намагаюсь під час кожного заняття, виділити для ознайомлення учнів з 
елементами самотерапії: руханки, вправи на дихання, робота з пластичними 
матеріалами, виготовлення арт-об’єктів та інше.   

Ми завжди стверджували, що не можливо навчати учнів 1 класу онлайн. Але 
реалії сьогодення стверджують, що ми  можемо.  

Освітня діяльність в нашому закладі освіти здійснюється через платформу 
human ,яка пов’язана з програмою  zoom. Виконання спільних  вправи на онлайн-
дошках Padlet, Jamboard, Linoit, WardWall, Flippity, SlidesMania, LearningApps, 
Genially та інших інструментах. Звичайно іде також спілкування через мобільні 
додатки Viber, Messenger, Facebook та ін. Використовується безліч освітніх 
сайтів, основними, якими користуємося: naurok, vseosvita, LearningApps. 

Учні мого класу вже не лише самостійно заходять на посилання на онлайн 
уроки, але полюбляють онлайн завдання в тестовому режимі. Спочатку звичайно 
заходили  з допомогою нашої основної підтримки – батьків, а тепер самі. Іноді 
навіть запитують: « А чи буде сьогодні тест?». Чим хороший тест? Досить важко 
оцінити учнів, навіть в режимі онлайн, а всі хочуть, щоб їх оцінили, почули, 
вислухали. Це дуже важливо вислухати та почути кожного. В цьому мені 
допомагають інтерактивні завдання, ігри, тести, які можна запланувати в часі, і 
учень зможе виконати завдання, коли зручно та безпечно. 

Надзвичайну терапевтичну силу має також тілесний контакт: обійми. Ми 
працюємо в умовах дистанційного контакту, тому слід підказати дітям, з ким 
можна цей контакт встановити і підтримувати. Наприклад: батьки, м’які іграшки, 
домашні улюбленці тощо. 

Не слід забувати слова підтримки і похвали: «На висоті!», «Які важливі 
слова ти сказав!», «Красиво сказано», «Світла голова», «Саме так», «На 
славу!», «Вклав душу», «Я заслухалась: яка чудова відповідь!», «Якими 
гарними навиками ти володієш!», «Ти вчишся швидко!» 

Намагайтесь жартувати з учнями, посміхатись до них, викликати посмішку 
у відповідь. Гумор має терапевтичну дію. В нагоді стануть смішні історії, 
питання на кмітливість. 

https://www.messenger.com/?locale=ru_RU
https://www.messenger.com/?locale=ru_RU
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Під час організації онлайн уроків  в цей непростий час рекомендую 
використовувати структуру онлайн-уроку на прикладі початкових класів від 
експертки Яни Хіжінської з Unique School: 

1.Спершу варто встановити емоційний зв’язок з учнями, запитати: «Клас, як 
настрій, як ваші справи, що в кого нового?» Можна запитати, чи хоче хтось 
розповісти, що він сьогодні відчуває, що хорошого було вчора ввечері чи яка з 
маленьких приємностей сталася сьогодні вранці. 

2.Виділіть трохи часу на обговорення, озвучення мрій про майбутнє. 
Планування бодай недалекого майбутнього дає сили і наснагу як дітям, так і 
дорослим. 

3.Настає час для обговорення теми минулого уроку. 
4.Проведіть з учнями дихальні вправи. Запропонуйте намалювати повітрям 

квітку, тортик зі свічками та задмухати вогники на смаколику. 
5.І тільки тепер учитель має ознайомити дітей з основною пізнавальною 

частиною. 
6.Виділіть кілька хвилин на фізичні вправи та руханки – їх дуже багато на 

YouTube. 
7.Час для інтерактиву, обговорення, гри. 
8.Підсумки уроку. Рефлексія.[3 ] 
Навіть в цей надважкий час кожна дитина прагне до творчості та руху. Вона 

приносить їй радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе та світ 
навколо себе. Сприяє формуванню позитивно-стійких взаємодій. Тому основна 
мета вчителя допомогти зберегти та розкрити цей дитячий вогник. 
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
В статті розкриті психолого-педагогічні умови формування 

інтелектуальної обдарованості дітей, використання навчального забезпечення 
моделі освіти «Довкілля» в умовах воєнного стану; вказана відповідна 
література, яка може використовуватись педагогами та батьками як під час 
дистанційного навчання, так і в класі. 

Ключові слова: інтелектуальна обдарованість; вербальний і невербальний 
інтелект; довкілля; загальні закономірності природи; образ світу учня. 

The article reveals the psychological and pedagogical conditions for the formation 
of intellectual talents of children, the use of educational support model of education 
"Environment" in martial law; Relevant literature is indicated, which can be used by 
teachers and parents both during distance learning and in the classroom. 

Keywords: intellectual talent; verbal and nonverbal intelligence; the environment; 
general laws of nature; image of the student’s world. 

 
Робота з обдарованими дітьми в усі часи була одним з основних завдань 

кожної країни. Для України з огляду на сучасний стан, до якого її привела війна 
з істотами, виплеканими «безногим», «безруким», «беззаконним» (безмозким) 
«образованием» (терміни дослідника впливу освіти на формування суб’єктів 
освіти В.П. Базарного) [9], Робота з обдарованими дітьми особливо актуальна.  

Обдарований учень перш за все відзначається високим рівнем інтелекту – 
вербального і невербального, широким колом інтересів, творчими досягненнями [1]. 
Серед результатів досліджень освітніх моделей, які створюють умови для 

mailto:info.dovkillya@gmail.com
mailto:info.dovkillya@gmail.com
mailto:info.dovkillya@gmail.com
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формування інтелекту учнів, починаючи з перших кроків шкільного життя і ще 
раніше – в дошкільній освіті, можна назвати  підсумки експерименту з апробації 
моделі освіти «Довкілля» [5] і дослідження в рамках спеціального проєкту NASA 
під керівництвом доктора Джорджа Ленда [6, с. 286–287]. 

Модель освіти «Довкілля» зародилася на Полтавщині як альтернатива до 
традиційної моделі освіти і поширювалася в школах країни та в зарубіжжі (1990–
2014 рр.), охоплювала дошкілля, початкову, основну та старшу школу, мала 
навчально-методичне забезпечення для всіх ланок освіти [2]. 

У 1996 р. згідно до спільного рішення колегії Міносвіти і Президії АПН 
України розпочався Всеукраїнський експеримент із перевірки ефективності 
навчально-методичного забезпечення моделі освіти «Довкілля». 
Експериментальні підручники видавалися на кошти спонсорів, батьків, авторів, 
видавництвом «Довкілля-К» [10]. Підручники не мають аналогів у вітчизняній і 
зарубіжній літературі, перш за  все завдяки втіленій у них технології інтеграції 
всіх елементів змісту на основі загальних закономірностей природи, які учні 
«відкривали» в процесі досліджень свого середовища життя на систематичних 
уроках у довкіллі, які проводились великою мірою відповідно до народного 
календаря – у свята українського народу [8]. До підручників ретельно 
придивлялися педагоги, батьки, учні. Останні були найбільш об’єктивними і 
справедливими рецензентами підручників – вони закреслювали в підручниках 
нецікаві тексти, малюнки, писали, що б вони хотіли вивчати, що моделювати, які 
малюнки об’єктів середовища життя бачити в підручниках. Автори враховували 
побажання дітей – це була робота в напрямку підтримки обдарованості дітей. 

Ці зошити учні вважали великою цінністю для себе, бо в них відображались 
не тільки знання і діяльність кожного з них, а радісні чи сумні дні життя, 
відкриття в довкіллі, створенні моделі, зміни образу світу. Коли під час семінару 
в Броварах керівник попросила в учня 4-го класу зошит «на пам’ять», учень 
відмовив: «Я цього зошита для свого сина збережу…».  

Модель освіти «Довкілля» створює умови для формування високих рівнів 
інтелекту – IQ, EQ, LQ. Інтелект любові (LQ) до рідної землі зараз особливо 
необхідний молодим поколінням. 

Під час експериментальної перевірки моделі «Довкілля» психологами під 
керівництвом професора Моргуна В. Ф. проводились вимірювання вербального 
і невербального інтелекту в експериментальних і контрольних класах, в яких 
учні-однокласники навчалися за традиційною моделлю освіти. В 
експериментальних класах виявлялись рівні інтелекту такими високими, що 
керівник експерименту просила повторювати вимірювання… Учнів з низькими 
рівнями інтелекту, як і невстигаючих у класах з «Довкіллям» не виявлялось. Всі 
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учні можуть виявитись обдарованими при створенні необхідних умов. Перш за 
все цьому сприяють систематичні уроки в довкіллі, на яких учні вивчають як 
середовище життя, так і передані пращурами правила збереження його (звичаї 
нашого народу); навчання учнів 1-6 класів у кабінеті довкілля, де є майстерня 
для малюків, осередок віртуальної реальності, мінімузей, мінітеатр [3] теж 
великою мірою сприяють розвитку обдарованості. 

Особливо важливо сприяти розвитку інтелектуальної обдарованості дітей у 
віці з 4 до 14 років, поки формуються фундаментальні структури мислення 
людини. В цей період учням має бути надана можливість користуватись у своїх 
умовиводах загальними закономірностями природи, перш за все закономірністю 
збереження, направленості процесів до рівноважного стану. Розуміння цих 
закономірностей доступне дітям 6-7 років (Ж. Піаже). Якщо в своїх умовиводах 
учні не мають можливості використовувати ці закономірності, у них формується 
найнижчий тип інтелекту [4]. Систематичне спілкування дітей з рідною 
природою в навчальному процесі, створення об’єктів «за моделями природи» 
сприяє виявленню обдарованості дітей, бо «логіка природи – найбільш корисна 
і найбільш доступна логіка для дітей» (К.Д. Ушинський). Але з природою діти 
мають спілкуватись систематично в навчальному процесі. Такі умови надавала 
дітям модель освіти «Довкілля», яка після підведення підсумків експерименту з 
апробації наказом МОН №529 від 13.11.2000 року була допущена для 
використання в загальноосвітніх закладах в процесі викладання предмету 
«довкілля» [5, с. 8-20]. У висновках з узагальнення підсумків експерименту 
відмічено: «довкілля» для переважної більшості експериментальних класів є 
улюбленим предметом; «довкілля» сприяє розвитку самостійності мислення та 
здатності учня вирішувати складні завдання; модель освіти «Довкілля» сприяє 
високому темпу інтелектуального розвитку учнів, наукового мислення школярів, 
формування цілісного світогляду, життєствердного образу світу. 

У 2014 році на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» Інститут 
педагогіки НАПН України за модель освіти «Довкілля» був нагороджений 
золотою медаллю. 

Звернемось тепер до результатів дослідження психологами креативності 
мислення дітей під керівництвом Дж. Ленда (проєкт NASA, 2017 р.). Психологи 
склали тест, який пропонував дітям розв’язати зрозумілі їм завдання тим чи 
іншим способом. Тест проводився на 1600 дітях 4-5 років і виявив, що серед них 
98% «геніальних». Тест, проведений на цих же дітях, коли вони досягли 10-
річного віку (закінчили початкову школу) показав, що серед них 30% 
«геніальних», а в 15-річному віці серед них залишилось «геніальних» 12% [6, с. 
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285-286]. Інтелектуальна обдарованість дітей залежить від змісту освіти і  
навчального середовища. 

В умовах воєнного стану дітям можна надати можливість проводити 
спостереження в середовищі життя, в домашніх «лабораторіях» за допомогою 
посібників для щоденних спостережень за довкіллям і своєю діяльністю. 

В Полтавській академії неперервної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського розроблена система лекцій для дистанційного 
навчання педагогів всіх категорій, всіх ланок освіти – дошкільної, початкової, 
середньої, старшої школи [7]. 

Понад 60 лекцій мають спільне – технологію формування освітньої 
характеристики особистості – життєствердного національного образу світу, 
відео з проведення уроків у довкіллі, рекомендації до використання щоденників 
спостережень за довкіллям та своєю діяльністю, здоров’ям; зокрема, педагоги 
отримують зразок календаря спостережень на місяць: 

 
Такі календарі вчителі можуть надати учням як при дистанційному 

навчанні, так і при навчанні в класі, пояснити, як заповнювати календар та 
моделювати на комп’ютері або малювати свій образ світу – взаємозв’язані за 
допомогою загальних закономірностей знання,  результати своїх досліджень у 
довкіллі, в домашній лабораторії або в кабінеті довкілля [3]. 

Заповнені учнями, часто при участі старших, «календарі спостереження» за 
місяць перевіряються вчителем, враховуються при оцінюванні роботи учнів за 
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рік. Значна увага приділяється образам світу, які при навчанні в  приміщенні 
школи презентуються учнями на узагальнюючих уроках. 

Посібником учителів і батьків може слугувати книга «Грамматика любви» 
[11], яку можна скопіювати і використовувати, щоб знайти в шкільній бібліотеці 
підручник «Довкілля» (с. 181), дізнатись, що здатна надавати дітям модель освіти 
«Довкілля», зокрема, які зошити, підручники можна дістати в електронному 
варіанті, звернувшись до авторів статті (с. 103-124). 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 
У статті здійснено аналіз поняття обдарованості та обдарованої дитини. 

Охарактеризовано особливості таких дітей, розглянуто форми та методи 
навчання обдарованих дітей. 

Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, талант, здібності. 
The article analyzes the concept of giftedness and gifted child. The peculiarities of 

such children are characterized, the forms and methods of teaching gifted children are 
considered. 

Key words: giftedness, gifted child, talent, abilities. 
 
За умов модернізації системи освіти, підвищення ролі творчої особистості 

значну увагу приділено роботі з обдарованими дітьми. 
Сучасна система освіти має забезпечити умови для всебічного розкриття 

потенціалу обдарованої особистості. Учень має стати суб’єктом самовиховання, 
самоосвіти, саморозвитку. 

Обдарованість дитини… Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку 
треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. 
Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме 
їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами 
якого користуються всі. Тому кожен учитель часто запитує себе: “Як знайти та 
визначити обдарованість?”. Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від 
цього залежить кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в 
спеціалізовані школи чи програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості 
прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу. 

Завдання школи – підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати 
ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей 
повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення 
психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення.  

mailto:kysljuk@gmail.com
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То що ж таке обдарованість? Обдарованість – поняття загальної психології, 
високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням 
високого рівня інтелектуального розвитку індивіда. Матеріальною основою цих 
можливостей або задатків є особливості будови та функціональні властивості 
головного мозку й окремих його аналізаторів. Це зумовлено тим, що найбільших 
успіхів людина досягає тоді, коли її здібності і схильності вчасно виявлені й 
розвинуті. 

Обдаровані діти – це золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, світовий 
авторитет, гордість і честь. Це діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності 
до виконання певних видів діяльності. Вони вирізняються серед однолітків, їх 
успіхи не є випадковими, а виявляються постійно. 

Такі діти характеризуються високим розвитком мислення, уяви, стійким 
запам’ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками 
самоконтролю в навчальній діяльності. Їм властива висока працездатність, 
розумова активність, неординарність, сформованість різних видів пам’яті, 
швидкість реакції. 

Обдарованість може виявлятися в різних видах діяльності та в різні періоди 
розвитку людини. Обдаровані діти мають відмінну пам’ять, яка базується на 
ранній мові та абстрактному мисленні. Вони здатні систематизувати 
інформацію, вміють користуватися накопиченими знаннями та із задоволенням 
виконують складні завдання, проявляючи високу концентрацію уваги, 
наполегливість.  

Слово «обдарований» містить у собі корінь «дарунок», виходить у психіці 
обдарованої дитини є щось таке, що їй подароване природою. Концепцій 
обдарованості, створених сучасними вченими, дуже багато. Але на сьогодні 
однією з найбільш популярних і прийнятою більшістю фахівців є концепція 
людського потенціалу американського психолога Джозефа Рензуллі. Відповідно 
до його вчення, обдарованість являє собою сполучення трьох характеристик: 

1. Інтелектуальних здібностей. 
2. Творчості. 
3. Наполегливості. 
Розрізняють загальну обдарованість – здатність людини швидко досягати 

успіхів у багатьох видах праці і спеціальну обдарованість, яка проявляється в 
одному з видів діяльності. Високий ступінь спеціальної обдарованості 
називається талантом. 

Талант – це сполучення здібностей, яке дає людині можливість успішно, 
самостійно й оригінально виконувати будь-яку складну трудову діяльність. 
Талант являє собою можливість придбання високої майстерності і значних 
успіхів у творчості. 
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Розвиток здібностей нерозривно пов’язаний із формуванням інтересу. 
Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з 
учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або 
належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам’яттю, 
багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, 
часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести розпочату 
справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а 
допитливість може оцінюватися як порушення норми. 

Якщо в процесі навчання учнів учитель враховує індивідуальні особливості, 
успіх досягається швидше і за мінімальних витрат часу. 

Мета розвитку здібностей найпідготовленіших учнів – допомогти їм 
реалізувати свої індивідуальні якості, не загубитися в сірій масі учнів, сприяти 
переорієнтації їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне 
конструювання. У розвитку їхніх здібностей важливе значення має забезпечення 
та розширення інформованості в тих галузях, які їх цікавлять, організація для них 
різноманітної діяльності. 

Обдарованість – це комплексне явище психіки людини, яке включає єдність 
інтелекту, творчості й мотивації. 

Інтелектуальні здібності перевищують середній і високий рівні, творчість 
проявляється у новому і оригінальному підході до вирішення проблем і завдань, 
що стосується мотивації, то це єдність емоційно-вольових якостей: інтересу до 
певної діяльності і настирливості у досягненні мети. Обдаровані люди 
характеризуються наполегливістю, надзвичайно розвиненою працьовитістю, 
глибоким і стійким інтересом до певної діяльності. 

Перед тим, як планувати роботу з обдарованими дітьми, озброїмося двома 
теоріями обдарованості. 

Відповідно до першої (соціальної) обдарованою є кожна дитина. Але 
таланить лише за сприятливих умов розвитку, які необхідно створювати. Інакше 
природжена дитяча обдарованість з часом може «згаснути». 

За другою теорією (біологічною) обдарованість або є, або немає. Навіть 
якщо не розвивати, талант все одно «проб’є собі шлях», як те було з багатьма 
відомими людьми. 

Оскільки не можна стверджувати про превалювання жодної з теорій, 
методичні підходи сучасної освіти будуються на певному їх поєднанні. 

Як вирізняють обдарованість дітей? 
Сам термін «обдарованість» лишається дещо умовним, бо ж існує понад 

сотня його визначень. 
Зазвичай обдарованими називають дітей, які: 

1. Мають високий інтелект та рівень творчості. 
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2. Випереджають однолітків у розвитку. 
3. Наділені особливими здібностями до навчання у школі чи до специфічних 

видів діяльності (і досягають високих результатів у цих видах діяльності).  
4. Постійно прагнуть праці, яка відповідає їхнім здібностям. 
5. Крім цього, обдаровані діти мають свої особливості: 
6. Мають хорошу пам’ять, особливий світогляд, добре розвинуте абстрактне 

мислення. 
7. У них добре розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. 
8. Дуже активні й завжди чимось зайняті, вони прагнуть працювати більше за 

інших. 
9. Ставлять високі вимоги до себе, у них добре розвинуте почуття 

справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість. 
10. Наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить, для них 

характерний творчий пошук. 
11. Хочуть учитись і досягають у навчанні значних успіхів. Навчання дає їм 

задоволення. 
12. Завдяки численним умінням (класифікувати, категоризувати, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) 
вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в 
галузі літератури, математики, проведенні дослідів, фенологічних 
спостережень. 

13. Вміють критично оцінювати навколишню діяльність і прагнуть проникнути 
в суть речей і явищ, фантазувати. 

14. Ставлять багато запитань і зацікавлені у позитивних відповідях на них. 
15. Урок для обдарованих дітей особливо цікавий тоді, коли використовується 

дослідницький метод. 
16. Із задоволенням виконують складні й довгострокові завдання. 
17. Виявляють великий інтерес до читання, мають чималий словниковий запас. 
18. Порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв’язки 

між явищами і сутністю, індуктивно й дедуктивно мислити, маніпулювати 
логічними операціями, систематизувати, класифікувати й узагальнювати їх. 

19. Мають почуття гумору, вони мають міцне здоров’я, життєрадісні, хоча зрідка 
стан здоров’я погіршується. 

20. У них перебільшені почуття страху, емоційна залежність, незбалансованість 
порівняно з їхніми однолітками. 

21. Потребують значної уваги з боку педагогічних працівників. Для них важливі 
не тільки глибокі й міцні знання, а й практичні навички, які дитина може 
отримати у різних наукових товариствах. 

Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її 
гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім’єю постає проблема 
навчання і виховання таких дітей.  
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Одним з важливих напрямів діяльності вчителя в загальноосвітній школі є 
його робота з учнями, які мають особливі здібності. Вони характеризуються 
порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням 
навчального матеріалу, добрими навичками самоконтролю в навчальній 
діяльності, великою працездатністю. Їм притаманна неординарність, свобода 
висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість 
реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, 
стереотипи, догми. Це створює сприятливі морально-психологічні умови для 
активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим, щоб 
навчальне навантаження сприяло розвитку навчальних можливостей учнів, а не 
стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість.  

Щодо обдарованих учнів особливу увагу слід звернути на такі моменти: 
повне задоволення запитів найпідготовленіших дітей у поглибленому вивченні 
предметів на основі широкого ознайомлення їх із сучасною наукою; створення 
умов для задоволення їх різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для 
розвитку здібностей, виявлених у певній галузі діяльності; забезпечення 
можливостей для широкого вияву елементів творчості в навчальній і 
позашкільній роботі; залучення їх до надання допомоги своїм однокласникам у 
навчанні, в розвитку навчальних можливостей; запобігання розвитку в них 
переоцінки своїх можливостей, лінощів через систематичну недовантаженість. 

Форми роботи з цією категорією учнів – групові та індивідуальні заняття на 
уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації для них 
має доповнюватися науковими відомостями, які вони можуть отримати в процесі 
виконання додаткових завдань за той самий час, що й інші учні, але за рахунок 
прискореного темпу обробки навчальної інформації. У методах навчання цих 
учнів мають переважати самостійна робота, частково-пошуковий і 
дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь та навичок. Контроль за їх 
навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального 
матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові 
ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні 
завдання для таких учнів повинні бути творчими.  

Названі моменти в навчальних заняттях доповнюють системою позакласної та 
позашкільної роботи (виконання учнем поза навчальних завдань, відвідування 
занять гуртка або участь у масових тематичних заходах: вечорах, оглядах-
конкурсах художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими та ін.). 
Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання школярами 
різноманітних завдань, участь в олімпіадах.  

У роботі з цією категорією учнів не тільки створюють сприятливі умови для 
їх розвитку на уроках і в позаурочній діяльності, а й психологічно готують до 
наполегливої праці. Вони мають усвідомити, що розвинути здібності й досягти 
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успіху можуть лише ті, хто готовий подолати труднощі. Брак таланту 
пояснюється не збідненою людською природою, а відсутністю сильних натур, 
здатних виявити мужність, наполегливість, сувору дисципліну в самоосвіті – 
самовихованні, в критичному самоосмисленні загальноприйнятих норм, 
стереотипів, у захисті нового.  

Отже, яким же чином варто працювати з обдарованими дітьми? 
Карне, Шведел і Ліннемайер виділили деякі основні принципи складання 

програм для обдарованих дітей: 
1. Кожна дитина неповторна. Необхідно виділити сильні та слабкі сторони 

кожної дитини та скласти програми, що відповідають її потребам. 
2. Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом відрізняються 

несприятливим «Я-образом». Необхідно допомогти їм знайти реалістичне 
уявлення про себе. Особливо важливо згладити невідповідність між високим 
інтелектуальним розвитком і доступними руховими навичками. 

3. Родина відіграє найважливішу роль в освіті обдарованої дитини, тому 
вона повинна працювати в тісному контакті зі школою. 

4. Оскільки обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів, програма 
повинна включати різноманітний матеріал, збалансований і сприятливий їх 
усебічному розвитку (в емоційному, руховому плані й у сфері спілкування). 

5. Обдарована дитина, яка навчається в одній групі із «середніми» дітьми, 
повинна мати можливість спілкуватися з настільки ж розвиненими однолітками. 

6. Керувати програмою навчання обдарованих дітей повинна людина, яка 
має спеціальну підготовку й відповідний досвід роботи. 

7. Невід’ємна частина програми – система її оцінки. Важливо визначити, 
якою мірою дитина досягає поставлених цілей. У такий спосіб можна виявити 
слабкі місця програми й визначити, наскільки вона задовольняє потреби дитини. 
Тому повинна мати місце добре організована, ефективна й постійно діюча 
система виявлення обдарованості, в якій беруть участь і батьки. 

8. Щоб забезпечити поступальний хід розвитку, програма повинна 
передбачати оптимальний і плановий перехід дитини з одного рівня на іншій. Це 
вимагає спільних зусиль адміністрації, учителів і батьків. 

9. Одного інтелекту в житті недостатньо, тому програма повинна розвивати 
цілеспрямованість, наполегливість і бажання довести справу до кінця. 

10. Програма повинна передбачати розвиток творчих здібностей дитини. 
Основною формою роботи вчителя з дитиною, в тому числі обдарованою 

був і залишається урок. Мабуть, кожен з нас задумувався над питанням «Які 
форми і методи треба використовувати в роботі з обдарованими дітьми, щоб ця 
робота давала позитивний результат? Де взяти рецепт для розвитку 
обдарованості дитини?». Універсальних рецептів на всі випадки навчання і 
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виховання немає. А за словами Пойя, хороших методів існує стільки, скільки 
існує хороших учителів. 

Таких методів існує безліч: це всі ті методи, які позитивно впливають на 
розвиток допитливості, критичного і незалежного мислення, винахідливості 
дитини. Але найбільш поширеним методом розвитку творчих здібностей у дітей 
є метод використання творчих завдань. У навчанні обдарованого учня може 
реалізовуватися стратегія прискорення (мається на увазі в першу чергу зміна 
швидкості навчання), в роботі з такими учнями рекомендуємо учителям 
використовувати швидке просування до вищих пізнавальних рівнів у сфері 
обраного предмету. Стратегія прискорення не універсальна. Вона потребує 
поєднанні зі стратегією збагачення, поглиблення) Обдарований учень повинен 
отримувати додатковий матеріал до традиційних курсів, великі можливості 
розвитку мислення, креативності, умінь працювати самостійно. Методи і форми 
роботи з обдарованими учнями органічно поєднуються з методами і формами 
роботи з усіма учнями в класі і в той же час відрізняються певною своєрідністю.  

Використовуються тематичні та проблемні міні-курси, «мозкові штурми», 
рольові ігри, тренінги, розвиток дослідницьких умінь та мистецької активності у 
формі науково-практичної роботи чи творчих заліків т. п.  

Творчі методи під час навчання обдарованих дітей націлені на: 
1. Визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей. 
2. Повагу до бажання дітей працювати самостійно. 
3. Надання дитині свободи вибору. 
4. Індивідуалізацію навчальної програми залежно від здібностей дитини. 
5. Уникання будь-якого тиску на дитину. 
6. Підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей. 
7. Схвалення результатів діяльності дитини. 
8. Надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні думки. 
9. Розвиток уміння переконувати й пропагувати. 
10. Розвиток здатності до самоаналізу і самокритики. 
11. Розширення кола інтересів і вмінь. 
12. Постійне прагнення до самовдосконалення. 
Формою виявлення здібностей і реалізація талантів учнів школи є їхня 

участь у предметних олімпіадах.  
Сучасний учень нашої школи, а тим більше обдарований – розвинена, 

нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Саме він спонукає 
вчителя до творчої педагогічної діяльності. Бо виховувати творчого учня може 
лише творчий учитель, який сам є особистістю.  

Найбільш важливим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, 
найбільш живим прикладом є сам учитель. Він втілює метод навчання, він є 
втіленням принципу виховання. 



239 

Наші обдаровані діти – наше майбутнє. А майбутнє повинно бути краще, 
ніж сьогодення. Тому ми, учителі, зобов’язані зробити все для наших дітей, для 
їхнього, та й свого, майбутнього…. 

Бо вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх 
вирощувати – мистецтво. 
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ВПЛИВ ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ 
Анотація. В результаті дослідження було вивчено кількісний внесок 

здоров’яформуючих факторів (загалом вивчено 59 факторів) у формуванні 
здоров’я школярів великого міста. 

Ключові слова. Здоров’я дітей, формування, місто. 
Annotation. As a result of the study was to quantify the impact and contribution of 

factors (of 59 factors), in the formation of сhildren’s health of a large city. 
Key words. Children’s health, formation, city. 
 

Вступ. Відомо, що не тільки від генетичних чинників, але і від умов середи 
та інших чинників буде залежати в якій мірі зможуть реалізуватись ті задатки та 
потенціал, які є у дитини. Одним з головних завдань охорони здоров’я на 
сучасному етапі є збереження та зміцнення здоров’я дітей – майбутнього 
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держави. Значну допомогу у виконанні цього завдання може надати визначення 
чинників, які впливають на формування рівня здоров’я дітей та реалізацію їх 
потенціалу, здібностей. У великих промислових містах формування здоров’я 
дітей відбувається під впливом комплексу факторів [1-3]. 

Методи та організація дослідження. Усього було проведено 6042 
дослідження здоров’я дітей молодшого шкільного віку, які проживають у 
великому промисловому місті – Запоріжжі. З метою виявлення ступеня впливу 
кожної з вивчених ознак (медико-біологічних, соціально-побутових) у 
формуванні здоров’я, виявлення їхньої значущості був використаний метод 
кластер-регресійної апроксимації з використанням нейронних мереж. Для 
нейромережевої моделі для кожної з ознак, що залишилися після виключення 
неінформативних ознак, було визначено показники відносної інформативності 
(IJ), які, у свою чергу, використовувалися для визначення  значущості цих ознак. 

Результати та їх обговорення. Для аналізу такої кількості ознак всі значущі 
параметри умовно об’єднали в 3 групи з подальшим ранжуванням їх за 
величиною IJ (табл. 1): перша група - фактори несприятливого анамнезу; друга 
група – фактори, що характеризують спосіб життя дитини; третя група – 
чинники, що характеризують умови життя дитини. 

 

Таблиця 1 
Значущі здоров’яформуючі чинники для дітей  

 

Ознака IJ Рангове місце 
Чинники несприятливого анамнезу 

Наявність хронічних захворювань у матері  0,656 2 
Наявність хронічних захворювань у батька  0,622 3 
Наявність професійних шкідливостей у 
матері до народження дитини  

0,540 5 

Куріння батьком  0,433 7  
Куріння матір’ю під час вагітності  0,389 8  
Патологія вагітності  0,300 11  
Наявність професійних шкідливостей у 
батька до народження дитини  

0,282 13  

Зловживання алкоголем батьком  0,281 14  
Вік матері при народженні дитини  0,246 17 
Куріння матір’ю  0,213 18 

Чинники, що характеризують спосіб життя дитини 
Фізична активність (заняття спортом)  1,000 1 
Частота споживання м’ясопродуктів  0,288 12  
Відвідування дошкільної установи  0,276 15 
Тривалість щоденного перебування на 
відкритому повітрі  

0,263 16 
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Ознака IJ Рангове місце 
Тривалість занять у школі  0,200 19 
Частота споживання овочів та фруктів  0,185 20 
Частота споживання молочних продуктів  0,145 21 

Чинники, що характеризують умови життя дитини 
Район проживання  0,555 4 
Середньомісячний дохід на 1 члена сім’ї  0,478 6  
Освіта матері на момент народження 
дитини  

0,345 9  

Повнота сім’ї  0,322 10  
Житлові умови  0,135 22 

 
Аналіз та оцінка даних таблиці показує, що найбільше значення IJ (1,000) 

щодо інших параметрів у межах даної вибірки має фізична активність дитини. 
На другому місці, якщо їх об’єднати, знаходяться фактори, що характеризують, 
з одного боку, стан здоров’я батьків дитини, а з іншого боку, обтяжену 
спадковість дитини: наявність хронічних захворювань у матері (IJ – 0,656) та 
батька (IJ – 0,622). Третє місце посідає район проживання дитини з різним рівнем 
забруднення довкілля (IJ -0,555). 

У першу десятку факторів, яким належить значна роль у формуванні 
здоров’я молодших школярів м. Запоріжжя, належать також (по мірі зменшення 
значення IJ): наявність професійних шкідливостей у матері до народження 
дитини (IJ – 0,540); величина середньомісячного доходу на 1 члена сім’ї (IJ – 
0,478); куріння батьком (IJ – 0,433); куріння матір’ю під час вагітності (IJ – 0,389); 
освіта матері на момент народження дитини (IJ – 0,345); повнота сім’ї (IJ – 0,322). 

Висновок. Отже, заходи щодо покращення здоров’я дітей і реалізації їх 
потенціалу та здібностей необхідно планувати з урахуванням виявленої в даній 
роботі значущості здоров’яформуючих факторів, тим більше, що значна їх 
кількість може регулюватися на індивідуальному рівні (наприклад, фізична 
активність дитини – заняття спортом, тощо).  
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Анотація. У статті висвітлено проблему по застосуванню інноваційних 

технологій навчання та результативність роботи з літературно обдарованими 
дітьми. 

Ключові слова: обдаровіні діти, літературна діяльність, поетична 
творчість. 

Annotation. The article highlights the problem of using innovative learning 
technologies and the effectiveness of working with gifted children. 

Key words: gifted children, literary activity, poetic creativity. 
 

Завдання кожного вчителя – побачити і внести свій вклад в розвиток 
прихованих талантів дитини, щоб орієнтувати учня до повної реалізації його 
потенціалу. Природа не обділяє здібностями кожну дитину, нам потрібно вміти 
відгадати їх. Як зазначають дослідники, що обдарованість – рівень задатків, 
схильностей людини, що є свідченням високого ступеня інтелектуального, 
моторного, сенсорного, перцептивного розвитку індивіда. Обдарованість є 
поєднанням природного і набутого [2, c. 12]. 

Актуальність обраної теми пов’язана з формуванням в учнів літературних 
знань та читацьких умінь на основі концепції літературної освіти, нових 
Державних стандартів, стратегічними змінами в освіті України. Одним із засобів 
стимулювання та розвитку творчої активності школярів є дистанційне навчання 
– прогресивна педагогічна технологія, яка базується на використанні сучасних 
інформаційних технологій, що поєднує в собі елементи очного, очно – заочного 
та заочного навчання. Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, 
став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників 
освітнього процесу – вчителів, учнів та їхніх батьків. Сьогодні розвиток 
дистанційного навчання знаходить відбиття в цілеспрямованій державній 
політиці України щодо інформатизації суспільства. Дистанційне навчання 
значно активізує процес здобуття знань і має творчий характер. Завдяки 
формуванню здатності до активного пошуку знань, їх аналізу, синтезу та 
систематизації, значно підвищується комп’ютерна грамотність дітей та рівень 
комунікабельності особистості. Дистанційне навчання стає все більш 
популярним способом навчання. Існує ряд причин привабливості дистанційної 
освіти: інтернет значно полегшує доставку матеріалів й спілкування та гнучкість 
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дистанційного навчання розширює участь. І хоча дистанційне навчання не є 
заміною очного, воно може стати ефективним інструментом не тільки під час 
карантину. Актуальною є сьогодні така форма роботи, де вчитель надає 
можливість учневі виявити особисті нахили, а тому творчість обдарованої 
дитини на уроці і в позаурочний час може відбуватися в різних видах художньої 
діяльності: музичній, театральній, образотворчій та ін. Своєрідність будь – якої 
форми художньої діяльності в тому, що дитина розкриває свою естетичну 
функцію лише в умовах, що спричиняють його творенню через спілкування на 
творчу працю під час уроків, у позаурочний час [4, с. 15]. Урокам літератури 
належить особлива роль, бо вони відтворюють духовний світ людини і тим 
самим сприяють активному становленню особистості. Засобами мистецтва слова 
література допомагає вплинути на учнів, формувати і збагачувати їх внутрішній 
світ, розвивати творчі здібності. Художня література – невичерпне джерело 
духовного потенціалу як окремої особистості, так і всієї нації й людства загалом. 
Для реалізації проблеми формування креативної компетентності на уроках 
літератури використовую вправи на розвиток уяви, сценічні імпровізації, творчі 
ігри, побудову нестандартних таблиць, літературні екскурсії, парад літературних 
героїв, театралізовані ігри, імітаційні вправи. 

Створити відповідний настрій на уроці, передати його ідею зазвичай 
допомагають вправи на зближення. 

1. Впpaвa "Асоціація". 
Мета: визначення позитивних сторін учасників. 
Час: 10 хв. 
Матеріали: ноутбук, Інтернет. 

Хід вправи 
Вчитель пpoпoнyє yчням зайти в програму PAINT, в ній нaпиcaти cвoє ім’я 
тa зoбpaзити дo ньoгo мaлюнok. Зa гoтoвніcтю класу koжeн yчacниk 
poзпoвідaє пpo cвoє іm’я (відбувається демонстрація екрана ). 
Питання для обговорення: 
1. Які почуття ви відчували під час виконання вправи? 
2. Чи легко вам було виконувати його? 

2. Вправа « Вітаю » 
Мета: визначення позитивних сторін учасників. 
Час: 10 хв. 
Матеріали: ноутбук, Інтернет. 

Хід вправи 
Кожен з учасників звертається до свого однокласника, який є на уроці зі словами: 
«Я радий тебе бачити, тому що …». Продовжити цей вислів потрібно не 
зовнішніми описами людини, а особистісними якостями учасників. 
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Питання для обговорення: 
1. Чи легко вам було виконувати вправу? 
2. Які почуття ви відчували, коли до вас звертався ваш сусід? 
3. Що ви відчували, коли вам потрібно було звернутися до іншої людини зі 
словами «Я радий тебе бачити …»? 
4. Чи легко вам було визначити, чому ви раді бачити свого однокласника? 
5. Чи часто вам в житті доводиться говорити людям компліменти? 

3. Вправа «Впізнай мене » 
Мета: сприяти зближенню класу, самоаналіз. 
Час: 10 хв. 
Матеріали: ноутбук, Інтернет. 

Хід вправи 
(При дистанційному навчанні йде демонстрація екрана). Учасникам пропонується 
замислитися над питанням «Хто я?», Потім написати на листочку цифри від 1 до 10, 
навпроти кожної цифри потрібно написати свої характеристики, риси, інтереси. 
Потім кожен надсилає свій варіант відповіді вчителю (класному керівнику). Вчитель 
нумерує листи згідно надходження. Кожен вибирає собі номер, який хоче та 
оголошує. Вчитель включає демонстрацію екрана , щоб зручно читати текст. 
Характеристики зачитуються вголос і учасники повинні відгадати кому належать ці 
риси. 
Питання для обговорення: 
1. Які почуття ви відчували під час виконання вправи? 
2. Чи легко вам було виконувати його? 
3. Важко було комусь із вас відгадати кому належать характеристики? 
4. Чи часто в житті вам доводилося помилятися? 
5. На ваш погляд, всі перераховані характеристики людини підходили даному 
учаснику? 

4. Впpaвa «Maлюнok пoчyття». 
Meтa: вміння виcлoвити cвoї пoчyття. Емoційний нacтpій гpyпи. 
Час: 10хв. 
Матеріали: ноутбук, Інтернет. 

Хід вправи 
(При дистанційному навчанні йде демонстрація екрана). Вчитель пpoпoнyє 
yчням зайти в програму PAINT. Намалюйте або зoбpaзіть пoчyття, яke ви 
відчyвaєтe зapaз (в дaний momeнт) пpoтягom 3 хвилин. Піcля зakінчeння чacy 
yчacниkи пokaзyють cвoї maлюнkи. Учні пoвинні здoгaдaтиcя, яke пoчyття в 
дaний momeнт відчyвaє yчacниk гpyпи. 
Питання для обговорення: 
1. Які почуття ви відчували під час виконання вправи? 
2. Чи легко вам було виконувати його? 
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5. Впpaвa "Пoдapyнok". 
Мета: пoзитивнe зaвepшeння тpeнінгy, peфлekcія 
Час: 10 хв. 
Матеріали: ноутбук, Інтернет. 

Хід вправи 
Вчитель: «Дaвaйтe ckaжemo, щo koжeн із нac дapyє друзям. Я, нaпpиkлaд, дapyю 
вam oптиmізm тa взaєmнy дoвіpy». Дaлі koжeн із yчacниkів виcлoвлюєтьcя, щo 
він хoтів би пoдapyвaти класу». 
Дошка Padlet - це віртуальна стіна, на якій можна прикріплювати фото, файли; 
посилання на сторінку дає вчитель. 
Питання для обговорення: 
1. Які почуття ви відчували під час виконання вправи? 
2. Чи легко вам було виконувати його? 
3.Щo нoвoгo ви cьoгoдні дізнaлиcя? 

Таким чином, основними психолого-педагогічними умовами, що 
забезпечують емоційний комфорт, розвиток творчих здібностей при роботі з 
літературно обдарованими дітьми є: створення атмосфери емоційності, 
натхнення, творчого пошуку на уроках, постійне і систематичне включення у 
творчу діяльність з метою стимулювання розвитку здібностей, регулювання 
взаємостосунків та взаємоповаги в колективі, щира підтримка творця, 
стимулювання його до подальшої творчої роботи. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Технологічний підхід до організації роботи з 

педагогічно обдарованою молоддю (на прикладі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з педагогіки) // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – 
№ 14. – С. 3-6. 

2. Коваленко В.М. «Злітаю птахом…»Педагогічні умови розвитку творчих 
здібностей літературно обдарованих дітей.- Черкаси, 2001- с.12 

3. Єфімова І. Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" та інтерактивні 
методи перевірки знань / І.Єфімова // Українська мова та література в школі. – 
2009. – №20. – С.22. 

4. Орловська Н.М., Осатюк Н.А. Школа толерантності: шлях до формування 
толерантного суспільства. Навчально-методичний посібник,-Київ, 2012,-с.504 

5. Перехресна О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови 
і літератури. / О.Перехресна//Дивослово.- 2003. 

6. Маленко О.О. Креативність як вияв оригінального, нестандартного 
мислення/О.О.Маленко//Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. - 
№16-18. 

  



246 

Ковальчук Надія Андріївна, 
вчитель ОЗО «Калинівського академічного ліцею –  

освітнього центру» 
nadinbio@ukr.net 

ВИЯВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ ТАЛАНТІВ ДИТИНИ У ВОЄННИЙ ЧАС 
У давнину вчитель робив усе від нього залежне, щоб його послідовники 

зрозуміли, зберегли і передали те, чого він їх навчав. Щоб у кожного з них була 
своя мудрість. Адже це далеко не знання, якими ми сьогодні «фаршируємо» 
наших учнів.  

Мудрість – це сухий залишок перероблених знань. У кожного вона своя. 
Вона проявляється у поєднанні отриманих знань з інтуїцією, глибокими 
роздумами, але при цьому фундаментом є духовний або морально-етичний 
рівень розвитку людини. Звідси випливає, що дитина формується у процесі 
навчання, як особистість, яка зобов’язана зрозуміти: якщо не мудрецем, то хоча 
б освіченим інтелігентом вона має бути.  

Що сьогодні може школа зробити для того, щоб майбутні випускники носили 
звання «освіченого інтелігента» і стали талановитими у якійсь сфері життя? 
Насправді варто робити одну єдину дію: координувати дитину. Допомогти обрати 
дитині ту траєкторію руху, від якої залежить її майбутня професія та й спосіб життя 
вцілому. Адже інтереси учня в шкільному і дорослому віці будуть визначати коло 
людей, з якими він спілкуватиметься і крокуватиме по життю.  

Яким чином виявити багатство душі та інтелекту кожного з учнів? Варто 
звернути увагу на те, що діти сьогодні кардинально відрізняються від своїх 
однолітків ще 20 років тому. Немає поставленої задачі, яку б діти не вирішили. 
Хтось скаже, що секрет в айфонах, хтось вирішить, що секрет у вмінні хитрити.  
Насправді те, про що казав Дейл Карнегі: «Кожна людина прагне відчуття 
визнання»,  є орієнтиром у роботі з дітьми.  

Дитина хоче, щоб її цінували за успіхи і розуміли у часи невдач. Як писав 
А. де Сент-Екзюпері: «…хочу мати розуміння того, що труднощі, падіння і 
невдачі, є лише природньою складовою життя, завдяки якій ми ростемо і зріємо».  

На нашу думку, вчитель на своїх уроках координує, навчає і виховує. Але 
виявленням обдарованих дітей в окремій галузі науки має займатися вища 
школа. Адже ВНЗ має готувати для себе майбутніх випускників: видивлятися і 
вишукувати. Так, саме представники культурної еліти нашої країни, мають це 
робити у співпраці зі школою.  

Сьогодні вчитель не потрібен для подачі інформації (але й без нього 
нереально): інформація в один клік може завантажитися з пристрою.  
Примушувати учнів переказувати текст параграфа на наступний день - немає 
сенсу. Окрім тих дітей, які не розвивають своє критичне мислення.  
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У дослідженні ми говоримо про дітей, які хочуть, можуть і варті важкої 
щоденної ідеологічної праці педагогів для розвитку їх потенціалу. Хтось 
подумає, що ми маємо на увазі – майбутніх лідерів. Можливо... Але не тих, які 
стають ними, завдяки двотижневим курсам чи тренінгам. Ми зараз говоримо про 
істинно перспективну молодь, яка зі школи має формуватися, по-перше, як 
громадянин християнської демократичної держави, який буде знати, що 
втративши страх перед Богом, ти втратиш його і перед державою. По-друге, ми 
виховуємо професіонала, який матиме професію; керівника, перед яким потрібно 
відповідати. Виробляються критерії своєї роботи і звідси випливає, що в тебе є 
почуття обов’язку та відповідальності. Саме почуття відповідальності, обов’язку 
і задатки мудрості, яку ми мали на увазі на початку обговорення, ідентифікують 
тих дітей, які є обдарованими. Адже від них залежить хід історії країни, яка 
зробила усе можливе для його становлення, як особистості.   

Важливо глибоке усвідомлення того, що знання, уміння і навички, які діти 
отримають, не будуть у майбутньому використані в корисливих цілях. А лише для 
розуміння світу, в якому вони живуть.  І, якщо вони не зможуть врятувати світ на 
локальному, державному чи глобальному рівнях, то принаймні не зашкодять йому 
своїми знаннями. Моторошно подумати, що виявивши обдаровану дитину, ми 
«поставимо» на ще одного творця атомної бомби чи зброї масового знищення. 

Умови, що склалися є екстремальними для роботи педагогів і особливо дітей. 
Якщо у відносно мирний час, ми мали змогу проводити дослідження на кафедрі 
хімії НПУ імені М.П. Драгоманова під керівництвом доцента кафедри Толмачової 
В.С.; спілкуватися з представниками вітрильного спорту України, компанією по 
оренді водного транспорту «КАТЕРА ЮА», громадськими організаціями для 
написання наукових робіт по екологічних регатах; відвідувати з учнями 
конференції та симпозіуми, то зараз, в ситуації, що склалась, акцент робиться на 
вмінні моніторити та аналізувати інформацію. Тому що уся робота під час навчання 
проходить у тісному контакті з артефактом (комп’ютер, інтернет).  

Саме зараз реально виробити в учнів розуміння, що усе настільки відкрито 
і прозоро, що на майбутнє їм варто виробити вміння виконувати самостійно та 
оригінально (без плагіату) певну складну діяльність.  

Робота з обдарованими дітьми потребує реформації. Але, як сказав наш 
сучасник: «Реформи розпочинати небезпечно, але ще небезпечніше їх 
призупиняти». Тому електорат нашої країни, має шукати кандидатів, які 
висловлюють реалістичний і об’єктивний погляд на важливі для нас проблеми 
задля досягнення консенсусу і задля руху країни вперед. Отже, шукаємо 
натхнення один в одному для збагачення своїх та чужих талантів.  

З вірою, надією та любов’ю у наше світле майбутнє!  
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АСОЦІАТИВНИЙ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО 
ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ 

Анотація: У статті аналізується проблема вдосконалення діагностики 
обдарованості з позиції пошуку нових концептуальних підходів до її вирішення. 
Висловлюється ідея, про те, що одним із важливих критеріїв такого пошуку є 
можливість розроблення на платформі підходу гнучких методологій діагностики 
обдарованості. Обґрунтовується припущення, що одним із підходів, який відповідає 
цьому критерію є асоціативний структурно-функціональний підхід.  

Ключові слова: обдарованість, діагностика обдарованості, підходи до 
діагностики обдарованості, методології діагностики обдарованості, асоціативний 
структурно-функціональний підхід до діагностики обдарованості.  

Summary: The article analyzes the problem of improving the diagnosis of 
giftedness from the standpoint of finding new conceptual approaches to its solution. 
The idea is expressed that one of the important criteria of such search is the possibility 
of developing flexible methodologies for giftedness diagnostics on the platform of the 
approach. The assumption is substantiated that one of the approaches that meets this 
criterion is the associative structural-functional approach. 

Key words: giftedness, giftedness diagnostics, giftedness diagnostics approaches, 
giftedness diagnostics methodologies, associative structural-functional approach to 
giftedness diagnostics. 

 
Одним із чинників, що перешкоджають вирішенню проблеми діагностики 

обдарованості, є об’єктивно існуюча суперечність між системною природою 
обдарованості і фрагментарною спрямованістю тих методичних засобів, які 
використовуються для діагностичної оцінки її характеристик.  

До найскладніших і найблагородніших завдань гуманістичної практики 
належить розпізнавання обдарованої дитини і всебічне сприяння розкриттю 
потенціалу її обдарованості. Із практичного це завдання закономірно перетворюється 
на завдання гуманістичної науки, передовсім дитячої гіфтології – науки про 
обдаровану дитину.  

Сучасний етап розвитку гіфтології відзначається спробами науковців вийти за 
межі традиційних способів ідентифікації обдарованих індивідів і діагностики їхніх 
здібностей й розробити теоретичні, концептуальні і діагностичні інструменти, які 
відкриють можливість застосування гнучких підходів та способів виявлення, як ознак 
обдарованості, так і асоційованих з ними психологічних феноменів, які справляють 
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на їх функціонування і розвиток стимулюючий чи гальмуючий вплив - чинників 
розвитку обдарованості.  

Розроблення теоретичного і діагностичного апарату розпізнавання системи 
здібностей обдарованої дитини – традиційна, але й по сьогодні гостроактуальна 
проблема, з огляду на ту обставину, що залишаються невирішеними значна кількість 
складових її частин.  

Ключовою закономірністю структурно-функціональної організації 
обдарованості як системного утворення є асоціативний характер структурних і 
функціональних зв’язків специфічних здібностей як утворювальних компонентів 
обдарованості із когнітивними, афективними, особистісними, спонукальними ( в 
тому числі соціокультурними) та іншими ланками психічного функціонування 
людини. Традиційний підхід до діагностики обдарованості, орієнтований на 
ідентифікацію обдарованості за ознаками специфічних здібностей, передбачає таке 
формування змісту опитувальників і тестів ( їх стимульного матеріалу) і отримання 
відповідної психологічної інформації, який спрямований на констатацію ознак 
обдарованості. При цьому залишаються поза увагою та сукупність складних 
психологічних властивостей обдарованої особи, що функціонально асоціюються зі 
специфічними здібностями, забезпечують їх роботу і впливають на їх розвиток. Це 
суперечить закономірностям виникнення, розвитку і роботи тієї складної системи 
властивостей людського індивіда ( тілесних, душевних і духовних), яку називають 
обдарованістю. Замість уявлення, в основі якого лежить образ обдарованості як такої 
системи, практикується спрощене поняття обдарованості, яке по суті ототожнює 
обдарованість з однією чи кількома специфічними здібностями. Редукціонізм цього 
зразка властивий не лише буденній свідомості, але й деяким науковим трактуванням, 
в тому числі підходам до ідентифікації обдарованості. Це значно обмежує евристичні 
можливості діагностичних інструментів і процедур, внаслідок чого діагност отримує 
неповну психологічну інформацію, під впливом якої у нього формується 
фрагментарна, а відтак недостовірна картина характеристик обдарованості індивіда, 
що знижує ступінь її констатуючої достовірності, надійності і прогностичності щодо 
розвитку обдарованого індивіда.  

Психологічна реальність феномена обдарованості, однак, виявляється у 
тому, що специфічна здібність чи сукупність специфічних здібностей, 
виникаючи, не мають власного потенціалу для того, щоб виявитись 
безпосередньо ні у внутрішньому вимірі реальності психіки, ні у вимірі дійсності 
зовнішніх реакцій і поведінкових актів. Геніальність не складає у цьому сенсі 
винятку: лише під впливом гіпнотичної сили найвищого рівня розвитку і вияву 
специфічної здібності чи здібностей може скластися враження, що ця здібність 
чи здібності є самодостатніми і ізольованими. Такий феномен справді має місце, 
але як патопсихологічний феномен ( феномен надрозвинутої здібності у савантів 
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або у дітей з розладами аутистичного спектру тощо). Нормологічно ж 
геніальність – структурований феномен. Нормальність геніальності виявляється 
у тому, що вона асоціює специфічну здібність чи здібності з усією сукупністю 
здібностей і їх модифікацій, які необхідні для того, щоб вона стала 
функціональною, а відтак продуктивною. У випадку, коли їй для цього потрібна 
модифікація надмірного ступеня вираженості певної здібності чи здібностей, то 
вона здійснює їх асоціацію, « не зважаючи » на її чи їх оцінку за критеріями 
норми – патології. Так виглядає справжня діалектика природи обдарованості.  

Щоб виявити себе, специфічна здібність мусить налагодити асоціативні зв’язки 
з іншими здібностями для задіювання їх потенціалу з метою створення спонукальної, 
оперативної і продуктивної динаміки. Такий зв’язок розвивається і встановлюється 
через механізм асоціативного захоплення функціональним полем специфічної 
здібності переферичних елементів просторового і енергетичного поля необхідних їй 
здібностей. Повторне задіювання таких зв’язків веде до їх усталення і виникнення на 
їх основі стійких констеляцій здібностей, їх системи, постійне використання якої і 
утворює в кінцевому результаті феномен продуктивної обдарованості. Обдарованість 
може стати і бути дієвою, таким чином, у просторі активного структурно – 
функціонального контексту.  

Такі особливості природи феномена обдарованості висувають відповідні вимоги 
до її ідентифікації і діагностичної оцінки, а відтак розроблення підходу, відповідно до 
параметрів якого можуть бути створені засоби розпізнавання обдарованості і 
обдарованого індивіда.  

Підходом, що відповідає таким вимогам і дає можливість вирішення завдань 
дослідження є, на мій погляд, асоціативний структурно – функціональний підхід. 

Методологія, що може бути розроблена і застосована на основі цього підходу, 
полягає в орієнтації на виявлення активного структурно – функціонального 
контексту, утвореного провідною специфічною здібністю як у системі здібностей 
обдарованого індивіда, так і в загальному контексті його психіки.  

До пріоритетних у сукупності завдань, що передбачає застосування цієї 
методології як у дослідницьких, так і у практичних діагностичних цілях, належать:  

1. Розв’язання базової суперечності у діагностиці обдарованості: 
фрагментарною спрямованістю діагностичних інструментів і процедур і 
системним характером феномена обдарованості;  

2. Подолання фрагментарності у діагностиці обдарованості, яка виявляється 
у виявленні лише специфічних здібностей і ігноруванні інших її складників, які 
виконують роль чинників, що сприяють прогресивним її змінам, або ж чинять 
гальмуючий вплив чи спричиняють їх регрес;  



251 

3. Розроблення орієнтованих на виявлення особливостей організації структурно 
– функціонального контексту діагностичних інструментів ідентифікації 
обдарованості і її оцінки.  

4. Виявлення актуальних компонентів обдарованості, що виконують роль 
чинників актуального ступеня її розвитку і виявлення компонентів, ступінь 
вираженості і особливості зв’язку і взаємодії з іншими компонентами яких 
потенційно можуть виступати чинниками перспективного розвитку обдарованості. 

Методологія виявлення активного структурно – функціонального контексту у 
системі здібностей обдарованого індивіда передбачає використання у розробленні 
діагностичних засобів і здійсненні діагностичних процедур таких параметрів 
психологічного функціонування обдарованого індивіда:  

- ступінь усвідомлення своїх специфічних здібностей;  
- особливості ставлення до своїх специфічних здібностей;  
- обсяг уваги, який займає взаємодія індивіда зі своїми специфічними 

здібностями; 
- особливості впливу специфічних здібностей на систему спонукань; 
- ступінь впевненості у здатності використати і утвердити свої специфічні 

здібності; 
- наявність чи відсутність компонентів спонукання до розвитку своїх 

специфічних здібностей; 
- особливості особистісного реагування на специфічні здібності і особистісні 

зміни, ними зумовлені;  
- особливості когнітивних рефлексій (когніцій), зумовлених усвідомленням 

відкритих у себе специфічних здібностей;  
- особливості афективних реагувань на наявність специфічних здібностей;  
- особливості поведінкових реакцій і стратегій, що зумовлені виявом 

специфічних здібностей; 
- усвідомлення обдарованим індивідом особливостей ставлення найближчого 

оточення до його специфічної здібності чи здібностей. 
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ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

Стаття присвячена питанням особистісно орієнтованої педагогіки, 
ставленню до світу, до діяльності, до себе. Розкриває сутність особистісно 
орієнтованого навчання. Розглядається організація процесу навчання, обдарованих 
дітей, в основі якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності 
кожної людини, особистості учня, його індивідуального, неповторного, 
суб’єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних  орієнтацій, можливостей 
реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності. 

The article is devoted to the issues of personality-oriented pedagogy, attitude to the 
world, to activity, to oneself. Reveals the essence of personality-oriented learning. The 
organization of the learning process, gifted children, which is based on the recognition 
of individuality, identity, self-worth of each person, the student’s personality, his 
individual, unique, subjective experience, abilities, interests, values, opportunities to 
realize themselves in knowledge, learning. 

 
1. Особистісно орієнтовані технології  
2. Технології педагогічної  підтримки і супроводу індивідуальної траєкторії 

розвитку й саморозвитку особистості  
3. Технології педагогічного супроводу обдарованих учнів 
Особистісно орієнтовані технології 
У “Національній доктрині розвитку освіти України XXI ст.” зазначено, що 

важливим завданням сучасної системи навчання і виховання є формування 
гармонійної, всебічно розвиненої особистості, соціально адаптованої та здатної 
до самореалізації в суспільстві. Основна вимога до сучасної освіти – її 
особистісна, гуманістична спрямованість. Ця вимога зумовлює особливу увагу 
до особистісно орієнтованого підходу. Особистісно орієнтоване навчання 
спрямоване на вирішення ключових проблем гуманізації загальної середньої 
освіти: підвищення престижу шкільної освіти; розвитку в учнів стійкого інтересу 
до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися; подолання труднощів, 
викликаних генетично та соціально зумовленими відмінностями в рівні розвитку 
дітей; формування основ базової культури особистості. Головними завданнями 
особистісно орієнтованого навчання є: розкриття індивідуальних пізнавальних 
можливостей кожного учня; розвиток його індивідуальних пізнавальних 
здібностей; допомога йому в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, 
самовизначенні; формування культури життєдіяльності, яка дає можливість 
продуктивно будувати власне життя. 

mailto:irinanikopol007@gmail.com
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В основу моделі особистісно орієнтованої освіти виявляється в здатності 
займати певну позицію. Освіта, орієнтована на особистість, досягає своєї мети 
такою мірою, якою створює ситуацію прагнення особистістю власного 
розуміння життя, життєвих смислів, сил саморозвитку. 

Особистісно орієнтований підхід – це методологічна орієнтація в 
педагогічній діяльності, що дає змогу за допомогою опори на систему 
взаємопов’язаних понять, ідей і способів дій забезпечувати й підтримувати 
процеси самопізнання та самореалізації особистості дитини, розвитку її 
індивідуальності. 

Важливими аспектами є:  
– особистісно орієнтований підхід є, насамперед, орієнтацією в педагогічній 

діяльності; 
– особистісно орієнтований підхід має комплексну структуру, що 

складається з понять, принципів і способів педагогічних дій;  
– особистісно орієнтований підхід пов’язаний з прагненням педагога 

сприяти розвитку індивідуальності учня, прояву його суб’єктних якостей. 
Особистісно орієнтований підхід є за своєю сутністю гуманістичним, розглядає 

людину як основну цінність. У його межах будь-які форми, методи, технології освіти 
розглядають у контексті одного з найважливіших завдань освіти – забезпечити 
максимально сприятливі умови для саморозвитку кожної особистості. 

Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого 
та традиційного навчання 

Особистісно орієнтоване навчання Традиційне навчання 
Учіння як індивідуальна діяльність учня, 
її корекція та педагогічна підтримка 

Нормально побудований процес (і 
в цьому жорстко регламентований) 

Навчання не стільки задає вектор 
розвитку, скільки створює для цього всі 
необхідні умови 

Вектор розвитку завдань 

Допомога кожному учневі 
вдосконалювати свої індивідуальні 
здібності, розвиватися як особистості, з 
урахуванням наявного в нього досвіду 
пізнання 

Спільна, єдина й обов’язкова для 
всіх лінія психічного розвитку 

Вектор розвитку будується від учня до 
визначення педагогічних впливів, що 
сприяють його розвитку 

Вектор розвитку будується від 
навчання до учіння 

Забезпечення особистісного зростання, 
розвиваючи здатність до стратегічної 
діяльності, креативність, критичність, 
систему потреб і мотивів, здатність до 
саморозвитку, самовизначення 

Завдання формування особистості 
і заданими властивостями 
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Особистісно орієнтована освіта передбачає орієнтацію на навчання, 
виховання й розвиток усіх учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей:  

– вікових, фізіологічних, психологічних, інтелектуальних; 
– освітніх потреб, орієнтацію на різний рівень складності програмного 

матеріалу, доступного учневі;  
– виокремлення груп учнів за знаннями, здібностями, професійною – 

спрямованістю; 
– ставлення до кожної дитини як до унікальної індивідуальності 
В умовах сучасної школи, коли в центрі шкільної парадигми є дитина, а 

головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвинутої 
гармонічної особистості, все більше набуває актуальності застосування сучасних 
технології навчання, що враховують індивідуальність кожного учня. До типів 
уроків, які сприяють реалізації особистісно орієнтованого навчання, належать: 
вивчення нового матеріалу, узагальнення знань, контроль за знаннями. На 
сучасному етапі розвитку особистісно орієнтована технологія навчання має бути 
спрямована на розвиток особистості та творчих здібностей. Вона може 
виражатися у вигляді системи різнорівневих творчих завдань, застосування 
дослідницьких і телекомунікаційних проектів, аналізу нестандартних 
професійних ситуацій, участі в дискусіях і конференціях, виконання різних видів 
і форм самостійної роботи учнів, навчання у співробітництві тощо. 

Потреба у самореалізації – одна з провідних потреб особистості, яка є 
внутрішнім стимулом діяльності людини. Тому створення умов для розвитку 
особистості, здібної до такого типу самореалізації – основне завдання сучасної 
школи. Орієнтація на всебічний розвиток особистості – природний результат змін, 
які відбуваються в Україні та й у всьому світі. Будь-яке навчання за своєю сутністю 
створює умови для розвитку особистості, є розвивальним. Проблема в тому, як 
кожен педагог розуміє особистість, де і в чому знаходить джерела її розвитку 

Зрозумілим є те, що поліпшення якості навчання, виховання і розвитку 
учнів сьогодні можливе за умови систематичного, послідовного удосконалення 
уроку як основної форми навчально-виховного процесу. 

Ніхто не сумнівається в тому, що сучасний процес навчання та виховання 
орієнтований на особистість учня, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для вирішення творчих проектів, вміє 
критично мислити, оцінювати ситуацію, опрацьовує різноманітну інформацію, 
займає активну громадянську позицію в суспільстві. Тому педагогічні технології 
сьогодні підпорядковуються вирішенню цієї стратегії розвитку освіти. 

До розповсюджених у загальноосвітніх навчальних закладах особистісно 
орієнтованих технологій належать:  

1. Адаптивна система навчання – спирається на самостійну роботу учнів.  
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2. Колективний спосіб навчання – учні навчаються в динамічних парах, де 
кожен навчає кожного.  

3. Осмислювально-концентроване навчання – для учнів 8–11 класів, які 
мають високу пізнавальну мотивацію, підготовлені до роботи за модульно-
блоковою системою, учителі, здатні до діалогічної взаємодії, організації 
розвивального навчання, спеціально підготовлені до ОКН. 

4. Технологія саморозвиваючого навчання – саморозвиток, самовдосконалення, 
самоактуалізація, самовираження особистості. 

5. Технологія модульного навчання – урок розглядається як модуль, 
функціонально закінчений вузол, блок, який є частиною визначеної системи, 
містить блок інформації (зміст модуля), систему завдань для учнів, поради 
вчителя учням.  

6. Технологія уроку. Технологія особистісно орієнтованого уроку 
складається з таких основних етапів: орієнтації, визначення мети, проектування, 
організації виконання плану діяльності, контрольно-оцінювальний. 

Особистісно орієнтована педагогіка робить акцент на розвиткові особистісного 
ставлення до світу, до діяльності, до себе. Це вимагає не просто  активності і 
самостійності, а обов’язково суб’єктивної активності і самостійності. Особистісно 
орієнтоване навчання характеризується такими ознаками:  

− в центрі знаходиться самобутність дитини, її самоцінність, суб’єктивність 
процесу учіння, а традиційне учіння спрямоване на формування в людині набору 
певних соціальних функцій і реалізатора певних моделей поведінки, 
зафіксованих у соціальному замовленні школи; 

− особистісно орієнтоване навчання – це не просто врахування 
особливостей учня, а включення особистісних функцій дитини, затребування її 
особистісного досвіду;  

− сутність особистісно орієнтованого навчання технологічно розкривається 
через активізацію особистісних функцій на основі особистісного досвіду 
переживань суб’єкта учіння, підкреслюється унікальність особистісного досвіду 
і його діяльнісна природа; 

− змістовно особистісний досвід переживань забезпечується за рахунок 
протиставлення точок погляду, невідповідності ієрархії змістів, неоднозначності 
навчального тексту, зміни статусу і т.д; 

− як одиниця для розуміння і проектування навчання в межах особистісно 
орієнтованого підходу розглядається навчальна ситуація; 

− освітній стандарт в особистісно орієнтованому навчанні не мета, а засіб, 
який визначає напрямки і межі використання предметного матеріалу як основи 
особистісного розвитку на різних щаблях навчання;  
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− критерії особистісно орієнтованого навчання – параметри особистісного 
розвитку. Але практично їх складно сформулювати і діагностувати. 

Тому отримали розвиток проблемне, програмоване і розвивальне навчання. 
Проблемне навчання було орієнтоване на створення умов передавання досвіду 
творчої діяльності, а програмоване – на максимальну індивідуалізацію навчання. 

2. Технології педагогічної підтримки і супроводу індивідуальної 
траєкторії розвитку й саморозвитку особистості 

На сьогодні відомі педагогічні технології, які дозволяють учителям 
виконувати завдання сучасної освіти. Усі педагогічні технології класифікують за 
інструментально значущими та різноманітними системними ознаками. 

Особистісно орієнтоване навчання – організація процесу навчання, в основі 
якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної 
людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня, 
виходячи із виявлення його індивідуального, неповторного, суб’єктивного 
досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати 
себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці. 

Мета цієї технології полягає в тому, щоб: визначити життєвий досвід 
кожного учня, рівень інтелекту, пізнавальні здібності, інтереси, якісні 
характеристики, які спочатку треба розкрити, а потім розвинути в навчальному 
процесі; формувати позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, 
потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні учнів у межах 
соціокультурних та моральних цінностей нації; озброїти учнів механізмами 
адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідним для 
становлення самобутньої сучасної людини, здатної вести конструктивний діалог 
з іншими людьми, природою, культурою та цивілізацією в цілому 

У основі технології проблемного навчання створення вчителем самостійної 
пошукової діяльності учнів з розв’язання навчальних проблем, у ході якої 
формується нове знання, вміння, навички та розвиваються здібності учня, 
активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі 
якості. Створювати проблемні ситуації на уроках можна різними способами 
ознайомлення учня з явищами, фактами, які вимагають – теоретичного 
пояснення; спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, 
висловлювань; спонукання учнів до вибору із суперечливих фактів, 
висловлювань тих, які вважають правильними і обґрунтування свого вибору; 
спонукання до самостійного порівняння, зіставлення – фактів, явищ, дій; 
спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки 

Технологія розвивального навчання – це активно-діяльнісний спосіб 
навчання, під час якого враховуються та використовуються природні 
закономірності індивідуального розвитку учня, що зумовлюють розвиток знань, 
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умінь, навичок і способів розумових дій, скерованих механізмів особистості, 
емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичної сфер. 

Ця технологія ставить на меті загальний розвиток учня, його 
інтелектуальних можливостей, почуттів, уміння вчитися та спілкуватися, 
формування творчої  особистості. Елементи розвивального навчання доцільно 
використовувати під час проведення лабораторних та дослідницьких робіт, 
спостереження, при розв’язуванні експериментальних та якісних задач. Ігрові 
технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра: добре 
відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку; 
ефективний засіб активізації; мотиваційна за своєю діяльністю; дозволяє 
вирішувати питання передачі знань, умінь і навичок; багатофункціональна, її 
вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом; переважно колективна, 
групова форма роботи; має кінцевий результат; має чітко поставлену мету й 
відповідний педагогічний результат. 

Практика застосування ігрових технологій показує, що, крім позитивних 
результатів, ця технологія містить і ряд негативних аспектів. Тому варто 
використовувати на уроках не ігри, а ігрові ситуації, які дозволяють підвищити 
інтерес учнів до предмета; зробити уроки різноманітними, більш цікавими; 
внести різноманітність у навчально-виховний процес та підвищити активність, 
навіть пасивних, учнів на уроках. 

Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє 
розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування 
проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень. 

Для розвитку критичного мислення на уроках слід використовувати такі 
методи: мозковий штурм, «кубування», «асоціативний кущ», читання з 
позначками. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови 
навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність. Інтерактивні технології на уроках дозволяють забезпечити 
глибину вивчення матеріалу. Учні опановують усі рівні пізнання (знання, 
розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Змінюється й роль учнів: вони 
стають активними, приймають важливі рішення. У шкільній практиці 
зустрічаються такі інтерактивні вправи як «Мікрофон», «Незакінчене речення», 
«Мозковий штурм», «Броунівський рух», «Ажурна пилка», «Коло ідей».  

Інформаційні технології – технології інформатики в поєднанні з іншими, 
пов’язаними з ними, технологіями, тобто це поєднання традиційних технологій 
навчання і технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо 
якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній 
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діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, 
створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя. 

Проектна технологія – це інноваційна форма роботи організації освітнього 
середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового 
колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. Це 
сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального 
об’єкта, предмета, різного роду теоретичного чи практичного продукту. Метод 
проектів завжди орієнтований на самостійність учнів(індивідуальну, парну, 
групову), яку вони здійснюють упродовж певного часу, допускає можливість 
розв’язування певної проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність 
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування 
знань, умінь із різних галузей науки та мистецтва. Результати виконаних проектів 
повинні бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то має бути 
запропоноване конкретне її розв’язування, а якщо практична – конкретний 
результат, готовий до впровадження. 

Сутність даного методу полягає в стимулюванні інтересу учнів до певних 
проблем, які передбачають оволодіння певною сумою знань, і шляхом проектної 
діяльності, котра передбачає розв’язання цієї проблеми, показати практичне 
застосування набутих знань.  

У наш час метод проектів набув поширення та великої популярності завдяки 
раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їхнього 
практичного застосування для розвитку конкретних проблем дійсності в спільній 
діяльності учнів. «Усе, що я пізнаю, я знаю. Знаю, навіщо це мені потрібно, де та 
як ці знання застосувати», – основна теза сучасного розуміння методу проектів.  

3. Технології педагогічного супроводу обдарованих учнів 
Коли йдеться про обдарованих дітей, то маються на увазі діти з підвищеним 

рівнем розвитку інтелектуальних, творчих, академічних і соціально особистісних 
здібностей, а також дітей із прихованими, тобто потенційними можливостями. У 
сучасній науці визначають кілька типів обдарованості: раціонально-
мисленнєвий, образно-художній, раціонально-образний, емоційнопочуттєвий. 

Кожен з типів охоплює кілька видів обдарованості, а кожен вид тлумачиться 
як спеціальні здібності. 

Розумова обдарованість має підвиди: 
– інтелектуальна (здібності проявляються в певній галузі знань або загалом; такі 

діти майже завжди вступають у конфлікт з педагогами, доводячи свою правоту, часто 
стають замкнутими або потрапляють до категорії важковиховуваних);  

– академічна (властива невеликій кількості дітей, які мають високий рівень 
здібностей до засвоєння знань; такі діти не тільки чудово запам’ятовують, а й 
аналізують, узагальнюючи навчальний матеріал, і в потрібний момент 
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відтворюють його; конфлікти з педагогом виникають іноді через незгоду з 
оцінкою роботи);  

– творча (здібності і до виявлення нестандартних шляхів, і до вирішення 
складних завдань; таким дітям притаманна оригінальність мислення, 
креативність, високий рівень інтелекту в поєднанні з проблемами у засвоєнні 
великої кількості навчальної інформації, що і є причиною основних проблем з 
такими дітьми). 

Крім розумової, є моторна обдарованість (дитина виявляє її в спорті, танцях 
та ін.), соціальна (організаторські здібності) і практична (виявляється в різних 
сферах людської діяльності – кулінарії, роботі з деревиною або металом, шитті, 
вирощуванні квітів тощо). 

В обдарованих дітей можуть також виникати проблеми у спілкуванні з 
ровесниками:  

− обдаровані діти зосереджені на своїх інтересах і не обізнані з тим, що 
цікавить їх однокласників;  

− вони не вміють слухати, перебивають співрозмовника, часто виправляють, 
якщо він неправильно або неточно висловив свою думку; 

− розвиток пізнавальних здібностей в обдарованих дітей випереджає їхнє 
розуміння законів спілкування. 

Основною метою діяльності педагога є забезпечення розвитку кожної 
особистості, виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому 
розвитку. 

Діагностування обдарованих дітей передбачає кілька етапів. Перший етап 
виявлення обдарованості дитини передбачає вивчення відомостей про її 
досягнення в певній сфері діяльності, наданих батьками та іншими вчителями. З 
цією метою можуть бути використані також результати групових тестувань,  
соціологічних опитувань. Це дасть змогу визначити коло дітей, з якими 
необхідно проводити поглиблені індивідуальні дослідження. 

Система пошуку обдарованих учнів 
Сфера пошуку Ознаки, за якими здійснюють пошук 

Урок Прояв творчості, пізнавального інтересу, 
нестандартність мислення 

Гуртки, секції Високий рівень зацікавленості роботою, 
інтерес до пошукової діяльності, 
креативність 

Письмові роботи Інтелект, логіка викладу матеріалу, 
начитаність, багата лексика, гуманітарні 
здібності 



260 

Сфера пошуку Ознаки, за якими здійснюють пошук 
Учнівські олімпіади, конкурси Високий рівень інтелектуальних здібностей, 

креативне мислення, неординарність 
підходів 

Результати анкетувань, 
тестувань 

Лідерські риси, оригінальність, ерудиція, 
об’єктивність самоаналізування 

Бібліотека Яскраво виражені інтереси та смаки, 
допитливість, читацька компетентність 

Виховні заходи Організаторські здібності, моральні цінності, 
активність, ініціативність 

 

Другий етап діагностики передбачає індивідуальне оцінювання творчого 
потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та 
вчителями. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться 
за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант 
потенційних можливостей переважає. 

Наступним компонентом діяльності класного керівника буде планування – 
визначення змісту роботи з формування і поглиблення дитячих здібностей, 
створення необхідних умов для їх розвитку, психологічна підготовка таких дітей 
до наполегливої праці, самовиховання. Педагог повинен забезпечити сприятливі 
морально-психологічні умови для активної діяльності обдарованих учнів в  
умовах звичайного навчально-виховного процесу, пропонуючи більшу за 
обсягом та інтенсивністю роботу. Важливе місце у роботі з такими дітьми займає 
координація діяльності всіх соціальних інститутів (школа, сім’я, позашкільні 
заклади та організації тощо). 

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання 
різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу 
науково-дослідну роботу. 

На етапі контролю і корекції діяльності з обдарованими дітьми завдання 
класного керівника – послідовно відстежувати розвиток Інтересів та нахилів 
учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять. Педагог повинен 
здійснювати контроль за їх наданням, стимулювати прагнення до поглибленого 
опанування навчального матеріалу, забезпечувати творчий і диференційований 
характер домашніх та індивідуальних завдань . 

Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з 
креативністю її мислення. Зокрема, це: 

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 
Бути доброзичливим і чуйним Володіти почуттям гумору 
Розбиратися в особливостях 

психології обдарованих дітей, 
відчувати їхні потреби та інтереси 

Виявляти гнучкість, бути готовим до 
перегляду свої поглядів і до 

постійного самовдосконалення 
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Мати високий рівень 
інтелектуального розвитку 

Бути цілеспрямованим і 
наполегливим 

Мати широке коло інтересів Володіти емоційною стабільністю 
Бути готовим до виконання 

різноманітних обов’язків, пов’язаних 
з навчанням обдарованих дітей 

Мати творчий, можливо, 
нетрадиційний особистий світогляд 

Мати педагогічну і спеціальну освіту Уміти переконувати 
Мати живий та активний характер Мати схильність до самоаналі 

 
Категорії обдарованих дітей 

 учні з ранньою розумовою реалізацією 
 учні з прискореним розумовим розвитком  
 учні з окремими ознаками нестандартних здібностей 

Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони: 
− часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;  
− у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні; 
− рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить 

до них;  
− із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не 

приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, 
систематизація її на нових підстановках;  

− мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та 
енциклопедії, придумують нові слова і поняття; 

− можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за 
двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них;  

− дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять 
будь-яких обмежень свої досліджень;  

− у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити 
правильні висновки;  

− можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони 
буквально “занурюються” в своє заняття, якщо воно цікавить;  

− мають сильно розвинуте почуття гумору; 
− постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу; 
− визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність 

починати кілька справ одночасно; 
− часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають 

себе такими, що завжди мають рацію; 
− їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті. 
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Таким чином, щоб сприяти розвитку обдарованих дітей, навчально-
виховний процес має бути насичений творчою діяльністю, що забезпечувала б 
цілковите задоволення їхніх потреб, надавала б максимальну свободу для 
творчого саморозвитку, пробуджувала прагнення досягти успіху. Адже 
переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє 
набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності та 
поведінки, більш чіткого усвідомлення навчальної мети та завдань щодо її 
втілення. Унаслідок цього з ранніх шкільних років у дітей формується свідоме 
прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, самоаналізу, набуття відповідних 
умінь та навичок щодо творчого розв’язання проблем, тобто поступово 
здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складниками 
обдарованості особистості. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО ПРОЦЕСУ В УЧНІВ 
ПІД ЧАС БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У статті описується досвід запровадження білінгвального навчання у 
закладі загальної середньої освіти, проаналізовано основні труднощі в 
організації та проведенні білінгвального навчання, а також особливості 
адаптації здобувачів освіти до двомовного навчання. 

Ключові слова: білінгвальне навчання, білінгвізм, мовна компетенція, 
адаптивність, готовність до дослідно-експериментальної роботи. 

The article describes the experience of introducing bilingual education in the 
general secondary education institution, analyzes the main difficulties in organizing 
and conducting bilingual education, as well as the peculiarities of studentsadaptation 
to bilingual education. 

Key words: bilingual education, bilingualism, international competence, 
adaptability, readiness for a thorough-experimental work. 

 
Із розвитком сучасної освіти та міжкультурної комунікації в європейських 

країнах зросла потреба у запровадженні білінгвального навчання у школі. 
Двомовна освіта дає можливість здобувачам освіти розвивати свою першу мову 
паралельно з другою або глобальною мовою, зокрема, англійською. Таке навчання 
збільшує можливості здобувачів освіти не лише отримати ґрунтовні знання з 
предмету, але й у подальшому стати конкурентоспроможними на ринку праці.  

Білінгвізм (двомовність, лат. bi – «два» + lingua «мова») – це практика 
змінного користування двома мовами; володіння двома мовами й уміння за їх 
допомогою здійснювати успішну комунікацію (навіть за мінімального володіння 
мовами); однаково досконале володіння обома мовами, вміння рівною мірою 
використовувати їх залежно від умов спілкування[3].Навчання в умовах 
білінгвізму визнано багатьма вченими однією з можливостей найбільш 
ефективного вивчення іноземних мов у школі і наразі знаходиться в центрі уваги 
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дослідників[5].Різні аспекти білінгвізму вивчались у працях Є. М. Верещагіна, 
М. М. Михайлова, В. Маккея, М. М. Певзнера, І. Турмана, А. Г. Ширіна, 
В. Д. Бондалетова, У. Вайнрайха, І. Х. Мусіна, В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокіна, 
Я. Шародо, Ситняківської С. М. 

Відповідно до наказу № 65 від 04.05.2020 року «Про організацію та 
проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі 
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради розпочато 
проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою 
«Створення білінгвальних класів в умовах трансформаційних змін в освіті і 
суспільстві на базі комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради» на 2020–2025 
роки. Освітня програма для білінгвальних класів, розроблена на основі освітньої 
програми Міністерства освіти і науки України, дозволяє учням не боятися 
бар’єру нерозуміння іноземної мови і робить їх більш адаптованими до вивчення 
інших мов, розвиває культуру мовлення, розширює лексичний запас слів. 
Однією з основних цілей є розвиток здатності компетентно використовувати 
іноземну мову як інструмент для вирішення професійних та особистих завдань. 

Експеримент розпочато на базі 8 класу. Перший етап впровадження 
передбачав вивчення ліцеїстами термінів з інформатики на уроці англійської 
мови та подальше тренування і застосування на уроці інформатики, під час якого 
безпосередньо закріплюються та відпрацьовуються на практиці знання учнів, 
отримані під час уроку англійської.  

Навчання відразу двома мовами сприяє розвитку пізнавальних процесів, 
зокрема пам’яті та мислення (особливо аналітичного та критичного), 
самосвідомості, комунікативних та організаторських здібностей,  виховує в учнів 
мобільність, толерантність, гнучкість, самовідповідальність а отже, і сприяє 
формуванню стресостійкості та адаптації у різних соціальних, технічних, 
наукових та інформаційних сферах життя сьогодення [2]. 

Оскільки білінгвальне навчання передбачає використання іноземної мови, то 
ефективними можна вважати усі відомі методи, які використовуються при вивченні 
іноземної мови на уроках і передбачають системне оволодіння чотирма основними 
видами мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, слухання та письмо. 

На кожному уроці англійської мови у білінгвальних класах 5 хвилин 
відводиться на опрацювання термінів з інформатики за допомогою різних 
інтерактивних прийомів та засобів. На уроках постійно застосовуються 
візуальні, аудіовізуальні (перегляд англомовного відеоконтенту, наприклад 
контент відеоблогерів, які спеціалізуються на IT-сфері, спеціалізовані Youtube-
канали – Computerphile, CS50 тощо), вербальні засоби, лексичні ігри, фонетичні 
зарядки (вправи для формування вимови, сприймання англійської мови на слух), 
які допомагають формувати активний та пасивний словниковий запас учнів. 
Одним із найбільш ефективних методів вивчення нових лексичних одиниць 
серед учнів є паперові та цифрові картки,  які можна створити у різних 
програмах. Зокрема, учнями засвоювались нові слова за допомогою програми 
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«Quizlet». Вищезазначена програма містить 4 типи завдань та тест, який дає 
можливість педагогам відслідкувати динаміку успішності кожного учня. Для 
кращого опанування предмету двома мовами було розроблено спеціальні 
фрагменти уроків, які адаптовано під потреби та особливості учнів. Здобувачам 
освіти було запропоновано змінити мову інтерфейсу операційних систем ПК та 
смартфонів на англійську для прикладного застосування засвоєних спеціальних 
лексичних одиниць. 

Результатом першого етапу науково-дослідної роботи було проведення 
діагностичного зрізу, який засвідчив, що рівень засвоєння спеціальної лексики 
становить більше 80%, що  підтверджує доцільність використання у 
навчальному процесі методів та засобів білінгвального навчання. 

Труднощі з реалізацією експерименту виникли під час дистанційного 
навчання, яке зайняло майже 60 % навчального навантаження. Вивчення та 
засвоєння лексичних одиниць відбувалось у веб-середовищі. Такий тип 
навчання іноді викликав де мотивацію у здобувачів освіти. Для уникнення 
вищезазначених труднощів учням було запропоновано словник термінів з 
інформатики, який містить переклад, транскрипцію та звуковий супровід. 

Педагоги, які працюють у білінгвальних класах, намагаються якісно та 
конструктивно взаємодіяти з батьками з метою розширення мовної компетенції 
учнів. Батьки намагаються виховувати дітей через підтримку, схвалення та 
поціновування. Одним із видів спільного проведення дозвілля є двомовне 
читання книг, прослуховування музики та перегляд відео. 

Однією з головних умов успішного результату проведення експериментальної 
діяльності є розвиток адаптивних процесів респондентів. Багато з дослідників у 
своїх працях вивчають та доводять наявність тісної кореляції між ефективністю 
діяльності особистості та розвитком її адаптованості [3]. Адаптацію розуміємо як 
процес взаємодії особистості з середовищем, на яке людина активно впливає з 
метою забезпечення задоволення своїх актуальних потреб  та реалізацією значущих 
цілей. Важливою умовою цієї конструктивної взаємодії є збереження психічного та 
фізичного здоров’я і благополуччя індивіда[1]. У контексті білінгвального 
навчання основна потреба – отримання  знань.  

Під час дослідження адаптивних процесів були виділені основні аспекти: 
емоційна та мотиваційна складова, індивідуальні особливості, комунікативні 
навички.  

На початку І етапу дослідно-експериментальної роботи проводилась 
психодіагностика з метою визначення домінуючого мотиву навчальної 
діяльності ліцеїстів (за методикою Б. Пашнєва), рівня тривожності (за шкалою 
Кондаша), відносно стабільних індивідуальних відмінностей особистості учнів 
(за тестом Я. Стреляу), а також розвитку комунікативних здібностей (за КОС-2).  
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Результати психологічного дослідження показали, що у 76 % опитаних 
здобувачів освіти (рис. 1) середній рівень функціонування особистісної 
адаптованості (за тестом-опитувальником А. Фурмана). Можемо припустити, що 
учні спроможні активно взаємодіяти з соціумом, конструктивно розв’язувати 
проблемні ситуації та реалізувати свій творчий потенціал. Достатній рівень 
адаптованості здатен позитивно впливати на формування ціннісного 
самоставлення та адекватного рівня домагань. 

 

 
Рис. 1. Рівень розвитку особистісної адаптованості ліцеїстів 8-А, 8-Б 

класів (за тестом-опитувальником А. Фурмана) 
Емоційна сфера здобувачів освіти вивчалась через дослідження 

тривожності: шкільної, самооцінної, міжособистісної та загальної. За 
результатами моніторингу рівень тривожності, в цілому, в межах норми. 
Необхідно зазначити, що у підлітків може бути підвищена міжособистісна та 
самооцінна тривожність через відповідний віковий період. Адже у 
підлітковому віці відбувається активне формування ціннісного самоставлення  
та встановлюються міжособистісні контакти, де однолітки є найбільш 
референтними особами. У зв’язку з цим практичний психолог активно працює 
над створенням психокорекційного комплексу «Тривожність у підлітковому 
та ранньому юнацькому віці», проводить індивідуальну та групову роботу з 
метою оптимізації емоційного стану учнів із застосуванням технік арт-терапії. 

Індивідуальні особливості особистостей учнів, які беруть участь в 
експерименті, визначались через три основні характеристики нервової 
системи: рівень процесів збудження, гальмування та рухливості нервових 
процесів (рис. 2).  

Рівень розвитку особистісної 
адаптованості 

Дуже високий

Високий

Середній

Низький
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Рис. 2. Визначення відносно стабільних індивідуальних відмінностей 
особистості учнів (за тестом Я. Стреляу) 

Рівень активності проявляється у різноманітності, інтенсивності та 
кількостівиробленихдій.Відсилиреактивностізалежитьвираженістьреакції на 
подразник (вплив на працездатність і емоційну чутливість). Більшість 
респондентів характеризуються витривалістю, працездатністю, високим рівнем 
самоконтролю, швидким переключенням з однієї діяльності на іншу, що має 
достатній позитивний вплив на адаптивні процеси особистості.  

Під час освітнього процесу в ліцеї велике значення надається володінню 
навичками спілкування, встановлення дружніх стосунків між ліцеїстами  та 
вмінню конструктивно діяти в конфліктній ситуації в умовах колективу; 
сприянню оволодіння навичками пошуку адекватних способів самоствердження, 
не принижуючи при цьому прав інших членів колективу; здатності до співпраці 
з учителем, умінь дотримуватись відповідної субординації. З цією метою серед 
ліцеїстів білінгвальних класів була здійснена психодіагностика рівня розвитку 
комунікативних здібностей. У 18% виявлено високий рівень розвитку 
комунікативних здібностей (здатність швидко приймати рішення в 
нестандартних умовах, ініціативність у спілкуванні), у 39% – середній, в інших 
– низький. Тому достатньо велика увага приділялась працівниками 
психологічної служби ліцею формуванню комунікативних умінь та навичок 
серед респондентів (розвивальна робота, заняття з елементами тренінгу, 
індивідуальна робота тощо). 

Достатня увага при вивчення адаптації ліцеїстів до білінгвального навчання 
приділялась мотиваційній сфери учнів, зокрема, мотиви до навчальної 
діяльності. У респондентів домінує мотив досягнення успіхів (установка 
протилежна мотивації уникнення невдач) і пізнавальний мотив (рис.3).  
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Рис. 3. Домінуючий мотив навчальної діяльності  

за методикою Б. Пашнєва 
Учням властиве вміння знаходити та зіставляти кілька способів вирішення 

одного завдання, пошук нестандартних способів розв’язання. Діти здатні 
усвідомлювати свою навчальну діяльності, її мотиви, завдання, способи та засоби. 
Діти вміють ставити перед собою мету і, незважаючи на труднощі, прагнуть її 
досягати. На розвиткових заняттях зі здобувачами освіти основними завданнями 
постало сприяння формуванню навичок ставити гнучкі та перспективні цілі, 
пов’язані з наближенням етапу соціального і професійного самовизначення. 

Оскільки влітку 2021 року під час вступної кампанії до білінгвальних класів 
були зараховані нові учні, у вересні-жовтні активно запроваджувався тімбілдинг, 
адже взаємоповага та взаємодопомога – запорука успішної діяльності. Рівень 
згуртованості – це показник психологічного клімату учнівського колективу, який 
відображає ступінь задоволеності здобувачами освіти міжособистісних 
стосунків. Очікуваний результат – кожен учасник групи готовий підтримати, 
пояснити, допомогти однокласнику.  

За результатами проведеного моніторингу можемо говорити про те, що 
учасники, в цілому, готові до інноваційних методів та форм навчання, адаптивні 
можливості додатково розвивались у межах потреб. 

Таким чином, проаналізувавши результати навчальних досягнень учнів 
протягом майже двох років білінгвального навчання, можна стверджувати про 
ефективність та доцільність подальшого використання та розширення програми 
такого типу навчання на інші класи.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 

В статті «Організація самостійної навчальної роботи обдарованих учнів»  
висвітлено питання методики організації самостійної навчальної діяльності 
обдарованої дитини. Кожна дитина по – своєму неповторна та індивідуальна. 
Головною метою в роботі вчителя з обдарованою особистістю є формування 
потреби та здібностей для реалізації підвищених можливостей дитини у своїй 
творчій діяльності. Автор статті звертає увагу на розвиток самостійності 
та творчого мислення учня.  

Основне завдання вчителя школи сьогодення полягає в збереженні та зміцненні 
особистості дитини, формуванні позитивної мотивації до здобуття знань. 

Стаття розкриває сутність освітніх технологій в цілому та їх основну роль 
у формуванні навичок самостійної роботи дитини, яка виявляє підвищену 
зацікавленість до навчального процесу як в  цілому, так і до певного навчального 
предмету.  

Основна роль в освітньому процесі  роботи з обдарованою дитиною  лежить 
на майстерності педагога, який зможе виховати в учнів особисті якості, які 
сприятимуть виробленню в дитини власної пошукової діяльності, вміння 
застосувати здобуті знання на практиці, сформують уявлення про працю, як 
життєву цінність, посилюватимуть мотивацію на усвідомлення здійснення 
конкретних операцій для досягнення мети, розвивати інтерес до своєї 
індивідуальності.  

Діяльність вчителя  по організації самостійної роботи з обдарованим учнем 
на кожному уроці повинна бути орієнтована на формування в дитини  стійкої 
позиції , що передбачає визначення  почуття відповідальності за свою працю. 

Ключові слова: обдарована дитина, учитель, самостійна робота, 
активність, творча діяльність, самоконтроль. 
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The article "Organization of independent educational work of gifted students" 
highlights the methodology of organizing independent educational activities of gifted 
children. Each child is unique and individual in his own way. The main goal in the 
work of a teacher with a gifted personality is to form the needs and abilities to realize 
the increased opportunities of the child in their creative activities. The author of the 
article draws attention to the development of independence and creative thinking of the 
student. 

The main task of today’s school teacher is to preserve and strengthen the child’s 
personality, the formation of positive motivation to acquire knowledge. 

The article reveals the essence of educational technologies in general and their 
main role in the formation of skills of independent work of the child, which shows 
increased interest in the educational process as a whole and in a particular subject. 

The main role in the educational process of working with a gifted child is the skill 
of the teacher, who will be able to instill in students personal qualities that will help 
develop the child’s own research activities, ability to apply knowledge in practice, form 
ideas about work as a life value as well as increase motivation to be aware of the 
implementation of specific operations to achieve the goal, to develop interest in their 
individuality. 

The teacher’s activity on the organization of independent work with a gifted student 
in each lesson should be focused on the formation of a child’s stable position, which 
involves determining a sense of responsibility for their work. 

Key words: gifted child, teacher, independent work, activity, creative activity, self-
control.  

 
З народженням кожної людини в світ 
вноситься щось нове, чого ще не було, 
щось первозданне і неповторне. 
Обов’язок кожного – знати і не забувати, 
що він у світі єдиний у своїй якості 
і що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як він, 
адже якби вже був такий, як він, 
то не було б необхідності в ньому самому” 

Мартін Бубер 
 

Розбудова незалежної України потребує змін в структурі системи освіти з 
метою відтворення інтелектуального потенціалу народу. Молодій державі 
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. Освітні заклади повинні 
створювати сприятливі умови для самовираження особистості в різних видах 
діяльності, розкриття її нахилів, здібностей і обдарованостей. 
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Обдарована дитина…Обдарованість. Що це таке? Можливо це якась 
особлива іскорка, яку необхідно помітити, допомогти їй спалахнути  та засяяти 
радісним переможним сяйвом. В будь якому суспільстві талановиті люди мають 
можливості здійснити свої мрії, реалізувати себе як особистість.  

Питання щодо обдарованості дитини постійно привертало та привертає 
увагу педагогів, психологів, вихователів. Кожна дитина по своєму неповторна, 
індивідуальна. Вона з’являється в цьому світі , щоб пройти свою земну стежину, 
знайти себе, розкрити свої здібності, а можливо свою мету в житті. Хтось пише 
вірші та поеми, інший проявляє себе в математиці чи фізиці, в співах чи танцях, 
музиці чи малюванні. Скільки дітей – стільки і здібностей, які залежать від 
соціального оточення дитини, від психолого – фізіологічних особливостей 
розвитку людини, а також від сім’ї та школи. На мою думку, найбільший вплив 
на розвиток  талановитості дитини, мають сім’я та школа. 

Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй 
досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і 
спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в 
оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні 
певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами 
діяльності, в яких вона найбільше розвивається. 

Першовідкривачами обдарованості дітей є батьки. Вони виконують 
найголовнішу роль у становленні й розвитку не тільки обдарованості дитини, а і 
її особистості. Дитина в сім’ї отримує не лише любов та піклування, але і 
соціальний  розвиток. В роботах знаного психолога, доктора психологічних наук 
Натана Семеновича Лейтеса значиться, що обдарованість дитини виявляється в 
ранньому віці, залежить від соціальних умов.  Для повноцінного розвитку дитини 
з перших днів його життя необхідні ніжність і любов близьких, постійне дотик 
рук матері, ігри, розмови і музика. Так як саме емоції сприяють формуванню 
нервової системи дитини, розвитку його мозга. Дитина повинна якомога більше 
чути людську мову. Дуже важливо з самого раннього дитинства цілеспрямовано 
навантажувати праву півкулю, яка дає образність мислення і приходить на 
допомогу лівому до несподіваних важких ситуаціях. Тому треба приділяти 
більше часу ігор з дітьми. Під час ігор виховується характер, розширюється 
уявлення про навколишній світ, формуються і удосконалюються навички, 
уважність, зосередженість. Потрібно, щоб в іграх були закладені елементи 
творчості. Вік від двох до п’яти років – один з найцікавіших в житті кожної 
дитини. Його мислення з предметного стає причинним (дитина ставить багато 
питань), з віком пізнавальні інтереси дитини все більше втрачають свою 
нестійкість, і до п’яти-шести років він починає серйозним чином ставитися до 
матеріалу своєї інтелектуальної праці. 
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Наступним найбільш відповідальним моментом у житті обдарованої дитини 
є її вступ до школи, особливо якщо це не спеціалізований, а звичайний 
навчальний заклад. Обдаровані діти особливо мають потребу в розвитку в них 
самостійності, самодисципліни та самоврядування в навчанні, і якщо школа не 
задовольняє їхніх запитів, то їм доводиться піклуватись про себе самим. На мою 
думку одним з основних завдань педагога в роботі з такими дітьми є формування 
потреби та здібностей для реалізації підвищених можливостей учня у своїй 
творчій діяльності. В умовах класно – урочної системи можуть виникати певні 
труднощі  й у навчанні обдарованих дітей, тому що не в кожній школі такі діти 
мають психолого – педагогічну підтримку й вільний доступ до необхідних 
джерел інформації. Обдаровані діти потребують специфічних технологій, 
врахування інтелектуальних та психологічних особливостей кожної дитини. 

Одним із напрямків самостійної  навчально – пізнавальної діяльності учня 
без прямого впливу вчителя є домашня робота. Цей фрагмент навчальної роботи 
тісно пов’язаний з роботою дитини на уроці й головним чином розрахована на 
розвиток самостійності учня, його творчого мислення. В процесі виконання 
домашнього завдання в дитини формуються загально навчальні та спеціальні 
вміння й навички, різноманітні прийоми здійснення самоорганізації та 
самоконтролю, вміння раціонально організовувати самоосвіту. Однією  з 
найважливіших цілей вчителя при роботі з обдарованою дитиною полягає у 
визначенні змісту, характеру та обсягу домашнього завдання. 

Домашнє завдання має ефект коли включає в себе такі основні частини: 
- обов’язкова частина – домашнє завдання повинне бути зрозумілим та 

посильним для всіх учнів; 
- тренувальна частина , яку виконують учні, що добре знають  навчальний 

матеріал, опановують навчальну програму; 
- варіативна частина - логічні, проблемні та творчі завдання, серед яких 

учень вибирає те, що відповідає його інтересам, особистим здібностям. Домашнє 
завдання, яке вміло продумане педагогом, має не лише навчальну, але й творчу 
мету, це засіб підвищення якості та розвитку обдарованої особистості. 

Не менш важливим компонентом в розвитку самостійної роботи з 
обдарованою дитиною є самопідготовка. Це організаційна форма навчальної 
діяльності під керівництвом наставника, під час якої цілеспрямовано 
формуються та удосконалюються навички самостійної навчальної роботи учня. 
Самостійна робота - це засіб навчання, який: 

- формує у того, хто навчається, на кожному етапі його руху від незнання до 
знання необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для вирішення певного 
класу пізнавальних задач і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів 
розумової діяльності; 
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- виробляє у учнів психологічну установку на самостійне систематичне 
поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці інформації 
при розв’язанні нових пізнавальних задач; 

- є найважливішою умовою самоорганізації і самодисципліни тих, хто 
навчається, в оволодінні методами учбової діяльності; 

- є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва і управління 
самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання.  Організація 
самостійної роботи на уроці вимагає від вчителя не меншої підготовки, а навіть 
більшої, коли навчальний матеріал він викладає сам. Якщо при цьому вчитель 
ставить задачу формування навичок самостійної роботи учнів, то йому, як 
правило, потрібно добре все продумати і визначити: 

- мету, час і характер самостійної роботи, а так само моменти, на які треба 
звернути увагу; 

- спосіб повторення того мінімуму фактичних знань і умінь, без яких 
неможливе успішне виконання самостійної роботи. 

Самопідготовка – це не урок. На відміну від уроку, це форма навчання, яка 
містить самоосвітні начала й націлена на самостійні навчальні дії учня.  

Як і всі навчальні заняття, самопідготовка виконує навчальні та виховні 
функції. До навчальних  функцій відносять: 

- інформаційну функцію, основною функцією якої є організація якісного 
закріплення та повторення знань, здобутих на уроці, із допомогою різноманітних 
вправ, які залучають учнів до самостійної індивідуальної роботи; 

- розвивальна функція, яка сприяє розвитку пізнавальних інтересів дитини, 
її потенційних можливостей. Під час самопідготовки в дитини розвивається 
увага, пам’ять, мовлення, удосконалюються всі психічні процеси; 

- конструктивна функція сприяє формуванню в дитини навичок планування 
своєї навчальної роботи, вміння розділити свої сили та можливості; 

- комунікативна функція полягає у формуванні правильного ставлення 
дитини  до знань як досвіду попередніх поколінь; 

- творча функція полягає у використанні здобутих знань, коли з їх 
допомогою в дитини пробуджується потреба у творчому самовираженні. 

Виховні функції самопідготовки учня включають: 
- гігієнічна функція, яка сприяє міцному засвоєнню навичок гігієни 

розумової праці. В учнів формуються стійкі звички працювати згідно з 
гігієнічними вимогами; 

- мотиваційна функція формує в дитини потребу в навчальній діяльності, 
прагнення застосовувати здобуті знання на практиці, з’являється інтерес до 
самоосвіти; 
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- формувальна функція сприяє наполегливому й послідовному набуттю  
Працелюбність, активність, вольові прояви в досягненні цілі формуються під час 
самопідготовки і стають перевагами учня; 

- організаційна функція полягає у створенні середовища, яке необхідне для 
виникнення робочої атмосфери, яка спонукає до виконання домашніх завдань, 
вміння користуватися довідниками, словниками, додатковою літературою, 
працювати в бібліотеці, вміло використовувати інтернет джерела. 

Навички і вміння, набуті дитиною в процесі самопідготовки, продовжують 
свій розвиток під час роботи на уроці. Тісний взаємозв’язок учителя та учня може 
сприяти покращенню  якості знань, удосконаленню самостійної роботи. 

Важливим елементом організації самостійної роботи учнів є її планування, 
адже воно впливає на якість навчального процесу. Залежно від дидактичної мети 
виділяють такі види самостійної роботи:  

1. Самостійна робота з метою актуалізації знань.  
Учитель актуалізує знання, вміння учнів перед вивченням нового матеріалу 

і його закріпленням. Така робота має характер як відтворювальний, так і 
реконструктивно-варіативний. Як відтворювальний можна розглянути завдання, 
вправи з повністю заданими умовами. Такий вид роботи виконують з докладною 
інструкцією, вона вимагає від учнів виконання різних перетворень, узагальнень 
з опорою на раніше набуті знання і вміння. Учням важливо відтворювати 
структуру знань в цілому, а не тільки окремі функціональні характеристики.  

Таким чином, відбувається поглиблення знань, область їх застосування 
розширюється, а мислення школярів досягає рівня продуктивної діяльності.  

2. Самостійна робота з метою освоєння нових знань.  
Новий матеріал може набуватися учнями самостійно на різних рівнях 

пізнавальної активності, що залежить від складності матеріалу та 
підготовленості учнів. Що стосується робіт реконструктивно-варіативного 
характеру, то в цьому випадку школярі повинні вміти застосовувати набуті 
раніше знання та вміння. Роботи, в яких частково присутній пошуковий 
характер, відрізняються від попереднього більшою мірою самостійності. При 
такому виді діяльності в якості самостійної роботи найкраще пропонувати 
додатковий матеріал з метою його аналізу, узагальнення, систематизації; 
завдання дослідницького характеру; вирішення проблемних завдань, складання 
алгоритму вирішення, формулювання висновків.  

3. Самостійна робота з метою закріплення, повторення знань і розвитку 
вмінь. Мета закріплення – запам’ятати, систематизувати, узагальнити і вміти 
застосовувати знання і вміння. 

Закріплення – один із найтриваліших процесів, тому завдання повинні бути 
запропоновані в певній послідовності: вирішення аналогічних завдань; 
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виконання завдань з урахуванням перенесення знань у нові умови; залучення 
нових знань в систему старих. При закріпленні самостійні роботи можуть носити 
відтворювальний і реконструктивно-варіативний характер.  

4. Самостійна робота з метою перевірки знань, визначення рівня 
сформованості засвоєння знань і умінь учнями, виставлення оцінок, самооцінка.  

Працюючи самостійно, учні вчаться самостійності, стають більш 
впевненими у собі, намагаються набути нові знання. Важливо розвивати у 
школярів самостійність у пізнавальній діяльності, щоб вони самі могли 
опановувати знання і застосовувати їх в різних видах діяльності.  

Отже, організація самостійної роботи учнів передбачає забезпечення 
можливостей для самореалізації, особистісного росту, спрямованості освітнього 
процесу не тільки на засвоєння знань, а й на розвиток мислення, вироблення 
практичних умінь та навичок, розширення різного роду практикумів.  

Значення самостійної роботи в навчальному процесі важко переоцінити. 
Самостійна робота сприяє формуванню самостійності як якості особистості, сприяє 
реалізації принципу індивідуального підходу, дозволяє диференціювати навчальні 
завдання і тим самим сприяти досягненню дійсно свідомого і міцного оволодіння 
знаннями. Можна сказати, що тільки в ході самостійної роботи учні розвивають ті 
пізнавальні здібності, здобувають і удосконалюють ті уміння і навички, без яких 
неможливо оволодіння знаннями як у школі, так і в житті. Саме самостійна робота 
виробляє високу культуру розумової праці, яка передбачає не лише вивчення книги, 
вести записи, а перш за все розуму, потреба в самостійній діяльності, прагнення 
проникнути в суть питання, йти в глиб ще невирішених проблем. У процесі такої 
праці найбільш повно виявляються індивідуальні здібності школярів, їх нахили та 
інтереси, які сприяють розвитку вміння аналізувати факти та явища, вчаться 
самостійного мислення, що призводить до творчого розвитку і створення власної 
думки, своїх поглядів, уявлень, своєї позиції. 

Сучасна стратегія освіти спрямована на формування творчої особистості, 
здатної до самостійного визначення та здійснення цілей своєї діяльності. 
Самостійність школяра є однією зі сторін його особистісної характеристики, що 
свідчить про розвинену здатність планувати і здійснювати самоосвіту. 

Найголовніше й найвідповідальніше завдання для  кожного вчителя, 
навчити дитину отримувати насолоду від процесу навчання, не нашкодити 
своєму фізичному, психічному, моральному здоров’ю. Дати дітям радість праці, 
радість успіху в навчальній діяльності, збудити в юних серцях почуття власної 
гідності – це перша заповідь навчання та виховання. В школі не повинно бути 
нещасливих дітей, дітей, які зневірилися в свої здібності, вміння. 

Робота вчителя дуже творча, складна і цікава. Коли видно позитивні результати 
своєї роботи, то бажання навчати стає дедалі більше. Все більше вчитель намагається  
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створити той шлях до дитини, який був би для нього сприйнятливішим, який дав би 
цій дитині радість здобутку, радість впевненості в собі. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ 
ПРОТЯГОМ ОНЛАЙН-ЗАХИСТУ УЧНІВСЬКИХ ПРОЄКТІВ НА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРАКТИВНОМУ КОНКУРСІ 
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» У НОМІНАЦІЇ «ЕКОЛОГІЯ» 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
У роботі авторка висвітлила рекомендації для позитивної мотивації учнів-

учасників Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» 
протягом виконання дослідницького екопроєкту та його онлайн-захисту. 
Основними принципами онлайн-захисту учнівських проєктів повинні стати 
принципи формування здорового освітнього середовища й доброзичливої 
атмосфери, створеної головою та членами журі протягом публічного виступу 
учнів. Підтримка членів журі може залишити на все життя обдарованому учню 
приємні спогади від наукового дослідження та надати поштовх до продовження 
наукового шляху. 

Науковий проєкт, обдаровані учні, конкурс, онлайн-захист, презентація. 
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The author highlighted the recommendations for positive motivation of students 
participating in the All-Ukrainian interactive competition "SAS-Junior Researcher" 
during the implementation of the research eco-project and its online defense. The main 
principles of online defense of student projects should be the principles of creating a 
healthy educational environment and a friendly atmosphere created by the chairman 
and members of the jury during the public speech of students. The support of the jury 
members can leave for a lifetime a gifted student with pleasant memories of scientific 
research and give impetus to continue the scientific path. 

Research project, gifted students, competition, online defense, presentation. 
 
Робота журі на Всеукраїнських інтерактивних конкурсах в умовах війни є 

діяльністю в режимі особливої відповідальності. Основними принципами 
онлайн-захисту учнівських проєктів повинні бути принципи формування 
здорового освітнього середовища й доброзичливої атмосфери, створеної 
головою та членами журі протягом публічного виступу учнів, а також на етапі 
обговорення проєктів та запитань до учасників. До воєнних умов представники 
комісії конкурсу не звертали увагу при оцінюванні робіт на регіон, де проживає 
учасник, то сьогодні слід з особливою увагою та розумінням розглядати ті 
проєкти, виконавці яких знаходяться в зоні активних бойових дій. Бажання та 
рвіння до творчості таких учасників повинно бути основною передумовою для 
помірного пом’якшення критеріїв оцінювання роботи (наприклад, замість 
загальноприйнятих 3-5 точок збору комах у парку або гідробіонтів уздовж малих 
річок, дозволити зарахувати 1-2). Членам журі необхідно розуміти, що для 
підготовки до онлайн-захисту свого проєкту юні обдаровані науковці часто 
ставляться більш серйозно та відповідально, ніж студенти та науково-педагогічні 
працівники. А це означає, що результат публічного виступу, реакція та відзиви 
журі може вплинути на майбутнє професійне самовизначення та творчу 
самореалізацію учня. Надважливо створити на конкурсі спокійну атмосферу, 
оскільки нервове напруження, надмірний стрес може вплинути на якість 
представлення учасником результатів свого експериментального дослідження. 
Дуже важливо, щоб учень та його керівник перед початком роботи над проєктом 
чітко розуміли тематику дослідження, методи, порядок розгляду робіт та 
особливості онлайн-захисту. Для цього члени журі Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» у номінації «Екологія» 
готують відеорекомендації та розміщують їх на популярному відеохостингу 
YouTube [1, 2]. Розуміння цих критеріїв дозволяє юному науковцю повноцінно 
розкрити свій творчий потенціал, креативність та оформити роботу за 
загальновідомими вимогами. Підготовка та захист учнівського проєкту являє 
собою прототип кваліфікаційної роботи бакалавра, магістра або дисертації 
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аспіранта чи докторанта. Деякі керівники учнівських проєктів висловлюють 
незадоволення, що оформлення результатів дослідження за вимогами є 
клопітливою працею та потребує певних методичних знань, що знижує 
мотивацію учня до творчого підходу при виконанні роботи. Проте юні 
обдаровані науковці повинні розуміти, що вони беруть участь у конкурсі 
Всеукраїнського рівня організації, який можна прирівняти до Всеукраїнської 
конференції науково-педагогічних працівників. Тому методична частина 
оформлення роботи хоч і є «неприємною» фінальною ланкою наукового 
дослідження, але саме вона демонструє уважність, ретельність та серйозний 
підхід виконавця до свого проєкту. Окрім того, процес онлайн-захисту, як 
демонструє нам попередній досвід, найбільш вагомо може вплинути на 
підсумковий бал від членів журі. Публічний виступ юних обдарованих науковців 
дозволяє розпочати тренування ораторського мистецтва,  риторичних здібностей 
й проводити самоаналіз недоліків промови та своєї поведінки. Нижче авторка 
наводить декілька порад онлайн-виступу, які значно підвищать ймовірність 
високого оцінювання проєкту членами журі: 

1) Розповідайте матеріал, не читайте та не вчіть доповідь на пам’ять, 
оскільки саме Ви знаєте свою роботу краще за всіх. Жвава усна розповідь 
дозволить Вам повноцінно увійти в роль доповідача-науковця, де буде 
можливість продемонструвати свою ерудицію, знання, а члени журі та слухачі 
нададуть перевагу саме Вашій доповіді, будуть уважно слухати та обов’язково 
Вас запам’ятають, оскільки читання тексту з листочка або презентації 
«присипляє» аудиторію. 

2) Уникайте особових та присвійних займенників («я дослідила», «моя 
робота»). Так говорити не заведено протягом доповіді, оскільки Ви 
представляєте не тільки себе, але й керівника, а також той заклад, де навчаєтесь. 
Доречно сказати «ми дослідили», «наша робота».  

3) Не забувайте про структуру доповіді (спочатку представитися, потім 
висвітлити тему роботи, мету, завдання, методику дослідження, результати 
експерименту, висновки). 

4) Протягом запитань членів журі не перебивайте, дослухайте запитання 
до кінця, потім лаконічно та аргументовано відповідайте. 

Спостереження психологів над поведінкою людей, у т. ч. учнів, свідчать, 
що деякі люди приписують відповідальність за результати своєї активності 
зовнішнім силам (зовнішній контроль), а інші вважають, що результати їхньої 
діяльності визначаються власними здібностями (внутрішній контроль). Для 1-ї 
категорії людини (внутрішній контроль) притаманні впевненість у собі, 
послідовність, цілеспрямованість, інтерес до самопізнання, зібраність, емоційна 
стійкість, доброзичливість. Для людини із зовнішнім контролем – невпевненість, 
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недовіра до себе («Чи сподобається мій виступ членам журі?», «Чи достатньо я 
володію теоретичними знаннями?»), намагання відстрочити репетицію виступу, 
сподівання на «щасливий випадок». Учням із внутрішнім контролем потрібно 
роз’яснити всі нюанси поставленого завдання і способи його вирішення у ході 
публічного виступу, оскільки вони прислуховуються до порад керівника. Учнів-
учасників із зовнішнім контролем необхідно підбадьорити, підтримати, щоб 
зняти зайву тривогу перед виступом. Напередодні захисту їм важко пригадати та 
реалізувати поради керівника, оскільки вони дотримуються того, що раніше 
відрепетували вдома або в класі [3]. 

Не менш важливою частиною публічного виступу обдарованого юного 
науковця є вміння вправно використовувати презентацію протягом усної 
промови [4]. На жаль, технічні можливості у ХХІ столітті нерідко призводять до 
«слайдозалежності» не тільки викладачів, але й учнів, для яких виступ з 
презентацією є непоганою можливістю уникнути прямого спілкування з 
аудиторією та перекласти всю відповідальність виступу на «механізми». 
Інформація на слайдах презентації не повинна «автоматично» відтворюватися 
доповідачем шляхом простого коментування тексту / графічного матеріалу. 
Важливо, щоб слайди посилювали усні висловлювання учня й підкріплювали 
певний жанр публічного мовлення. Тому авторка пропонує також деякі 
рекомендації успішного виступу з презентацією: 

1) Не перенавантажуйте презентацію текстом та статистичними 
даними. Члени журі та інші слухачі все одно не зможуть запам’ятати всю 
інформацію, окрім того, переповнений слайд викликає емоційне напруження та 
небажання слухати доповідача. Бажано робити слайди максимально простими, 
наочними та опорними для усного супроводу матеріалу. Проте деякі досвідчені 
педагоги наполегливо рекомендують учням робити слайди в презентації 
максимально інформативними, аргументуючи це тим, що в разі того, якщо учень 
не пригадає певну інформацію, члени журі в повному обсязі зможуть 
ознайомитися з темою шляхом вивчення матеріалів презентації. На наш погляд, 
наприкінці презентації слід надати перелік основних літературних джерел / 
відеоматеріалів, що були використані в роботі, задля того, щоб всі мали змогу 
детально ознайомитися з темою, але не поміщати весь матеріал в слайди. 

2) Посилюйте майстерність свого виступу жестами, мімікою, позою та 
голосом. Жести, міміка та поза учня, навіть протягом онлайн-виступу перед 
камерою, є елементами кінетичного спілкування з аудиторією. Це покращує 
запам’ятовуваність матеріалу, що висвітлюється учнем, та наголошує увагу на 
змісті інформації, представленої на слайдах. Жести не повинні бути хаотичними 
та безглуздими (наприклад, часте поправляння зачіски, вертіння олівця або 
вказівки в руці тощо), необхідно гармонічно поєднати їх зі змістом промови. В 
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ораторському мистецтві найчастіше використовують ритмічні, емоційні, 
вказівні, образотворчі, символічні жести, але вони повинні бути мимовільними, 
не супроводжувати повну промову спікера. Протягом виступу доповідачу 
необхідно зайняти зручну позу, в якій він легко та комфортно буде себе почувати 
(зазвичай – сидячи перед комп’ютером). Промова також має супроводжуватися 
мімічними проявами, оскільки саме емоційний супровід учня, жвава промова, 
передає переживання доповідача головним учасникам подій – слухачам і членам 
журі. Ще давньогрецький філософ Сократ висловлював свою думку про людину 
лише після того, як чув його голос (відома фраза Сократа «Заговори, щоб я тебе 
побачив»). Тому ключем до настроїв аудиторії є вміння доповідача 
користуватися своєю мімікою та інтонацією голосу, яка передається слухачам за 
допомогою темпу, інтенсивності та логічних пауз (просодичних елементів 
мовлення). 

3) Використовуйте у своїй промові прості активні конструкції. Для того, 
щоб промова сприймалася ефективно, звучала впевнено та сильно, слід уникати 
пасивного стану (наприклад, «нами було досліджено дерево…», краще сказати «ми 
дослідили дерево…»). У конструкції пасивного типу об’єкт не виступає дійовою 
особою, а піддається дії з боку доповнення. Розмаїття пасивного стану в мовленні 
надає виступу неенергійного, безініціативного відтінку, що «присипляє» слухачів. 
Для майстерних ораторів пасивний стан є безвідповідальним інструментом, тому 
не слід використовувати його у своєму виступі.  

Отже, наприкінці онлайн-захисту учнем свого екопроєкту (після 
обговорення питань та зауважень) члени журі повинні підсумувати та 
прокоментувати виступ юного науковця. На початку слід відокремити переваги 
роботи, підкреслити її актуальність та значущість, а найголовніше – 
підбадьорити та підтримати учня як активного виконавця та творця наукової 
роботи. Це не займе багато часу, проте може залишити на все життя 
обдарованому учню приємний присмак результатів наукового дослідження та 
надати поштовх до продовження наукового шляху. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В 
СУПРОВОДІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 
Анотація. У статті розглянуто реальний стан та перспективи 

застосування технологій віртуальної та доповненої реальності в супроводі 
розвитку обдарованої особистості. Визначено переваги застосування даних 
технологій в контексті розвитку творчої особистості учня при вивченні 
історії. Здійснено короткий огляд додатків та сайтів, які дозволяють 
використовувати віртуальну та доповнену реальність в освітньому середовищі, 
а також описано алгоритм їх застосування в процесі очного та дистанційного 
навчання обдарованих дітей.  

Ключові слова: обдарована особистість, творчий потенціал, вчитель, 
віртуальна реальність, доповнена реальність, навчальний процес, історія, 
музей, історична пам’ятка.  

Аnnotation. The article considers the real state and prospects of application of 
virtual and augmented reality technologies accompanied by the development of gifted 
personality. The advantages of using these technologies in the context of the 
development of the student’s creative personality in the study of history are determined. 
A brief overview of applications and sites that allow the use of virtual and augmented 
reality in the educational environment, as well as describes the algorithm for their use 
in the process of face-to-face and distance learning of gifted children. 

Keywords: gifted person, creative potential, teacher, virtual reality, augmented 
reality, educational process, history, museum, historical monument. 

 
Постановка проблеми. Процеси глобалізації та диджиталізації, які стрімко 

поширюються, охоплюючи всі сфери сучасного суспільства, не оминули й 
освіту. На теперішній час вже не є новинкою використання ІКТ в освітньому 
процесі. Особливо великого розмаху застосування ІТ відбулося під час 
дистанційного навчання. Масове використання учнями девайсів значно 
розширює спектр можливостей вчителів, дозволяючи їм реалізувати інноваційні 
та креативні підходи у навчальному процесі. Одним із них є застосування 
технологій віртуальної та доповненої реальності, які можна застосовувати під 
час очного, дистанційного та самонавчання. Чільне місце даний компонент 
посідає в роботі з обдарованими дітьми в контексті вивчення історії. Даний 
контингент здобувачів освіти відрізняється від решти своєю допитливістю, 
бажанням пізнавати невідоме, знати більше, ніж дає базова середня освіта. 
Зазвичай такі діти працюють з енциклопедіями та іншими джерелами додаткової 
інформації. Завдання вчителя в роботі з обдарованою дитиною – дати їй 
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достатню кількість джерел, які несуть в собі інформацію по вивченню певного 
історичного питання та підтримувати його потяг до знань, пропонуючи щось 
цікаве, нове. Технології віртуальної та доповненої реальності є одним із 
компонентів, який дозволяє вчителю задовольнити потреби обдарованого учня 
або учениці, дозволивши їм відчути дух історичної епохи, подивитися на подію 
багаторічної давнини очима сучасника, спробувати себе в ролі археолога чи 
відвідати історичну пам’ятку або музей. Тому в даному дослідженні звернено 
увагу на особливості застосування технологій віртуальної та доповненої 
реальності в процесі розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості при 
вивченні історії.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування віртуальної та 
доповненої реальності в контексті розвитку обдарованої особистості – тема нова, 
проте досить актуальна на даний час. Більшість наявних досліджень – наукові 
статті та публікації, матеріали яких розкривають окремі компоненти 
використання віртуальної та доповненої реальності в освіті. В даному контексті 
слід виокремити Н. Гончарову, Ю. Трач, Л. Білоусову, Д. Безуглого, А. 
Гощанського, С. Литвинова та ін.. Значно більше напрацювань з даного питання 
у закордонних дослідників. Серед таких, що досліджували дану тему виділимо 
Мануеля Б. Гарсію, чия робота присвячена безпосередньому дослідженню 
застосування технологій віртуальної та доповненої реальності при вивченні 
історії. Слід зазначити, що не зважаючи на те, що матеріали даних дослідників 
побічно стосуються теми віртуалізації в навчанні обдарованих дітей, вони 
значною мірою збагачують теорію і практику реалізації технології віртуальної та 
доповненої реальності в контексті роботи з обдарованою особистістю. 

Мета статті. Метою даної статті є охарактеризувати поняття 
«обдарованість», «віртуальна реальність» та «доповнена реальність»; 
проаналізувати особливості впровадження технологій віртуальної та доповненої 
реальності в процесі розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості в 
процесі вивчення історії; описати навчальну продукцію, яку доречно 
застосовувати під час навчання обдарованих дітей з використанням додатків 
віртуальної та доповненої реальності.  

Виклад основного матеріалу. Важливе місце в педагогічній діяльності 
вчителя історії ЗЗСО посідає робота з учнями, які характеризуються 
підвищеними навчальними можливостями. Їм властиві високий рівень творчого 
та креативного мислення, довготривале запам’ятовування навчального 
матеріалу, навички самоконтролю в навчально-пізнавальній діяльності, висока 
працездатність, свобода вираження власної думки, творча уява, вміння ставити 
під сумнів та піддавати науковому осмисленню певні явища, стереотипи та 
догми. Таких учнів називають обдарованою особистістю [1, c.7]. 
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Робота вчителя з обдарованими дітьми потребує чітко вираженого та 
осмисленого підходу. Це насамперед пов’язано з тим, що маючи більш 
сприятливі морально-психологічні можливості для навчання, такі діти 
опановують матеріал шкільного курсу з історії набагато швидше, ніж їхні 
ровесники. Враховуючи даний компонент, вчитель повинен диференційовано 
підходити до проведення уроків у класах, де навчаються такі діти. Важливість 
диференціації полягає в тому, що діти з обдарованістю вже зазвичай знають 
матеріал теми, яка буде розглядатися на уроці, тож їм буде нецікаво працювати 
за таким алгоритмом, який запропонує вчитель для всього класу. Тим більше, 
обдаровані особистості мають схильність до самостійної, дослідницької роботи. 
Тому вчитель, який працює з такими дітьми, повинен підготувати для них більшу 
за інтенсивністю та обсягом роботу, яка сприятиме розвитку навчально-
пізнавальних можливостей обдарованих учнів. В іншому випадку, освітній 
процес ЗЗСО стримуватиме розвиток навчальних можливостей творчих учнів 
через недостатню завантаженість, провокуючи в них появу таких негативних 
рис, як скука, лінь, неповага до вчителя та його уроку. 

Обдаровані діти мають схильність до інтелектуального суперництва та 
вираження своїх думок щодо певної історичної події, процесу чи явища. Такі 
учні зацікавлені в участі у різних учнівських конкурсах, наукових дослідженнях 
та олімпіадах. Підготовка до таких конкурсів зазвичай проходить в позаурочний 
час та характеризується роботою з додатковими джерелами. Вчителю потрібно 
не лише надати необхідний багаж знань такому учню чи учениці, а й показати 
предмет дослідження під різними ракурсами зору та сприяти формуванню чіткої 
і правильної думки щодо певного історичного факту. Ключовим компонентом 
даної роботи є застосування новітніх технологій, які дозволяють більш детально 
зануритися в історичну епоху певного явища та сформувати об’єктивну точку 
зору щодо нього. Одними з таких технологій є віртуальна та доповнена 
реальність [8, с.236]. Застосування даних технологій в контексті роботи з 
обдарованими дітьми при вивченні історії розглянемо нижче. 

Віртуальна реальність (VR, virtual reality) – це створений технічними 
засобами світ, який передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик тощо. 
Віртуальна реальність імітує як вплив на реакції організму, так і реакції 
організму на вплив. Для створення переконливого комплексу, відчуття 
реальності відбувається в реальному часі.  

Доповнена реальність (AR, augmented reality) – це доповнення фізичного 
світу за допомогою цифрових даних, яке забезпечується комп’ютерними 
пристроями в режимі реального часу. На відміну від віртуальної реальності, 
доповнена реальність не занурює людину в уявний світ, а накладає додаткові 
об’єкти на реальне оточення.  
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Застосування віртуальної та доповненої реальності при роботі з 
обдарованими дітьми потребує належного технічного забезпечення. Так, в 
процесі використання віртуальної реальності необхідні ґаджет, шолом або 
спеціальні окуляри. При роботі з доповненою реальністю достатньо буде одного 
смартфона зі встановленим на нього необхідним додатком. На теперішній час не 
є проблемою придбання необхідної техніки. Тож учні, які мають потяг до 
глибшого дослідження історії та зацікавлені в цьому, можуть собі це дозволити. 
Разом з тим важке фінансове становище освітньої сфери не дозволяє ЗЗСО 
забезпечити себе технічним наповненням, необхідним для роботи з віртуальною 
та доповненою реальністю. Тож дані технології зазвичай застосовуються при 
самостійній чи індивідуальній роботі учнів у позаурочний час. Це може бути 
підготовка до певного історичного конкурсу чи турніру, написанні науково-
дослідницьких робіт в МАН, гурткова чи факультативна робота тощо.  

Використання технологій віртуальної та доповненої реальності дає змогу 
учням глибше досліджувати історичні події, процеси та явища. Дозволяючи 
зануритися в дух епохи, вони роблять вивчення історії набагато цікавішим та 
спонукають школярів до детальнішого вивчення певного історичного питання [4, 
с.312]. Серед переваг віртуальних технологій в процесі роботи з обдарованими 
особистостями виділимо наступні: 

1. Наочність. Віртуальна реальність дозволяє більш детально розглянути 
певний процес або об’єкт, глибше його дослідити та вивчити. При цьому, 
робити це у 3D вимірі значно цікавіше, ніж роздивлятися картинку в 
підручнику чи на телефоні. 

2. Концентрація. У віртуальному просторі дитина не буде відволікатися на 
сторонні подразники, що дасть їй змогу більше зосередити увагу на 
досліджуваному матеріалі. 

3. Максимальне занурення. Технології віртуальної та доповненої 
реальності дозволяють учню чи учениці опинитися в часі певної 
історичної епохи та стати свідком давніх подій. 

4. Безпечність. 3D технології дозволяють відвідувати різні музеї, виставки 
та археологічні розкопки без думки про пошкодження експонатів, що 
демонструються. 

5. Індивідуальність навчання. Враховуючи швидкі темпи засвоєння 
шкільного матеріалу обдарованими дітьми, вчитель має змогу 
запропонувати їм індивідуальну роботу: описати експонати певного 
музею чи виставки, дослідити археологічну розкопку, порівняти 
архітектуру різних стилів тощо. 

6. Доступність. Віртуальна та доповнена реальність дозволяє учням безліч 
разів відвідувати історичні місця, пам’ятки, експонати тощо. Це можна 
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робити в будь-який час у будь-якому місці за наявності необхідного 
обладнання. 

7. Мобільність. Завдяки віртуальній та доповненій реальності діти мають 
змогу відвідати українські та міжнародні музеї, виставки, пам’ятки 
архітектури та скульптури не виходячи з дому. Особливо актуальним це 
є під час дистанційного навчання.  

8. Результативність. Українські та закордонні дослідники підкреслюють, 
що застосування віртуальної та доповненої реальності при вивченні 
історії сприяє кращому засвоєнню учнями знань та стимулює потяг до 
навчання.  

Працюючи з обдарованими дітьми під час вивчення історії, вчителі можуть 
застосовувати технології віртуальної та доповненої реальності для взаємодії 
школярів з різного роду об’єктами у тривимірному просторі. 3D технології 
дозволяють учням не лише слухати, читати та уявляти, а й побачити давні 
історичні об’єкти та повною відчути на собі дух епохи того часу. Особливо 
актуальним застосування технологій віртуальної та доповненої реальності є в 
процесі дослідження тем з етнології та археології. Так, вивчаючи культуру та 
побут народу в певну історичну епоху, учні мають змогу відвідати віртуальні 
музеї та виставки для детальнішого ознайомлення з предметами повсякденного 
вжитку та мистецькою спадщиною народу [2, с.95]. Доречними будуть і 
віртуальні екскурсії до пам’яток архітектури при вивченні історії стародавнього 
світу. Також учень зможе відвідати археологічну розкопку та відчути себе 
археологом-дослідником. Побачене учнями під час таких екскурсій сприятиме 
чіткішому уявленню про певну історичну добу, розширюватиме їх кругозір, 
стане предметом дискусій з приводу побаченого та відчутого.  

Окрему увагу слід звернути на наявність контенту, який дозволяє 
застосовувати технології віртуальної та доповненої реальності в роботі з 
обдарованими дітьми при вивченні історії. На даний час в мережі Інтернет є 
велика кількість віртуальних екскурсій і турів. Платформа Google Art Project 
містить масивний об’єм пам’яток культури світової спадщини людства. Тут 
можна здійснити віртуальні екскурсії 184 музеями світу. Ресурс AirPano дозволяє 
здійснити огляд світових пам’яток архітектури та скульптури у 360° панорамі. 
Мобільний додаток Sites in VR містить в собі більше 1000 об’єків світової 
культурної та архітектурної спадщини, яку можна досліджувати при вивченні 
історії. Користуючись програмою Da Vinci Machines AR учні матимуть змогу 
побачити в реальному вигляді предмети, креслення яких зробив Леонардо да 
Вінчі. Серед українського продукту виокремимо музейний портал museum-
portal.com, який містить величезну кількість пам’яток архітектури, скульптури, 
музейних експонатів та визначних місць України. Крім цього, на порталі 
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доступні віртуальні екскурсії музеями Росії, Франції та Німеччини [7]. Ще одним 
джерелом вивчення історії із застосуванням віртуальних технологій є сайт 
museums.authenticukraine.com.ua, на якому розміщено віртуальний тур 7 
українськими музеями просто неба. Тут можна відвідати Музей народної 
архітектури та побуту в Ужгороді, Музей народної архітектури та побуту 
«Шевченківський гай» у Львові, Мамаєву Слободу в Києві, Національний музей 
народної архітектури та побуту в Києві, Музей народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому, Резиденцію Богдана 
Хмельницького в Чигирині у Черкаській області та Запорозьку Січ у Запорізькій 
області [5]. Слід зазначити, що в перспективі є створення ще 4 музеїв віртуальної 
та доповненої реальності в Україні. Так, команда Sensorama Academy розробила 
чотири додатки доповненої реальності: АR для Національного художнього 
музею України, АR-додаток до Національного музею «Чорнобиль», АR-додаток 
для Національного музею історії України у Другій світовій війні та VR-екскурсія 
Open Archive of Ukrainian Media Art. Перший з додатків уже є в широкому 
використанні, проте працює лише на системі iOS. Решта поки що в процесі 
реалізації [6].  

Практикуючи віртуальну та доповнену реальність в роботі з обдарованими 
учнями, вчитель повинен звернути увагу на певні чинники, які сприятимуть 
ефективності даного процесу. Серед даних компонентів виділимо наступні: 

- дозвіл батьків на використання їхніми дітьми технічного забезпечення, 
необхідного для реалізації віртуальної та доповненої реальності; 

- належна наповнюваність та достатнє наукове підґрунтя 
використовуваного контенту;   

- можливість конфліктності в учня, оскільки його уява не збігатиметься із 
зображенням, спроектованим віртуальною реальністю; 

- використання тільки перевіреного контенту.     
Важливе місце в процесі реалізації віртуальної та доповненої реальності у 

роботі з обдарованими учнями при вивченні історії посідає правильна 
постановка вчителем завдань для учня. Перед відвідуванням віртуальної 
екскурсії вчитель повинен наголосити учневі на чому необхідно закцентувати 
свою увагу. Так, учневі, який буде вивчати пам’ятки культури, можна поставити 
наступі питання:  

• Коли, де, ким і за яких обставин було створено пам’ятку? 
• Які почуття та ідеї, на вашу думку, вклав автор у свій твір? 
• Які особливості того історичного періоду, коли з’явилася ця пам’ятка або 

цей твір? 
• У чому історична та мистецька цінність пам’ятки? 
• Що вразило вас найбільше у цій пам’ятці? [3, с. 260]. 
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Застосування технологій віртуальної та доповненої реальності в роботі з 
обдарованими дітьми при вивченні історії зводиться не лише до того, що учні 
виступають в ролі глядачів. Вчитель може запропонувати учням створити власну 
3D екскурсію чи виставку на певну історичну тематику. Працюючи над таким 
завданням учні зможуть закріпити свої знання з історії та покращувати з інших 
предметів (географія, інформатика). Створюючи віртуальні екскурсії з історії 
учні набуватимуть навичок роботи з ІТ-технологіями, що є досить актуальним в 
наш час. 

Висновок. Отже, використання віртуальної та доповненої реальності в 
супроводі розвитку обдарованості особистості при вивченні історії – це один із 
сучасних методів візуалізації навчального матеріалу. Дана технологія дозволяє 
побачити раніше невідоме, сприяє формуванню творчої активності школяра та є 
вагомим мотиваційним чинником в процесі дослідження історії. Можливості, які 
несе в собі віртуальна та доповнена реальність значною мірою збагачують 
інтелектуальний потенціал обдарованої особистості, а належне її застосування, 
яке відбувається під контролем вчителя сприяють закріпленню дитиною набутих 
та набуттю нових знань, вмінь і навичок, що відіграють вагому роль в 
самореалізації особистості у сучасному світі. Разом з тим, застосування даних 
технологій робить лише перші кроки в українському освітньому процесі. Тому 
дослідження даного питання та його реалізації – перспектива майбутнього.  
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ДІАГНОСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ІЗ 
ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

Анотація. Розглянуто місце діагностичної функції в структурі діяльності 
спеціального закладу освіти, розкрито особливості та проблеми соціально-
педагогічної діагностики обдарованих дітей з порушеннями зору. Представлено 
результати проведеного дослідження з виявлення соціально-психологічних 
проблем здібних і талановитих учнів з порушеннями зору, окреслено коло дітей 
з проявами різних видів обдарованості, які потребують соціально-педагогічної 
роботи. 

Ключові слова: обдарованість, обдаровані учні з порушеннями зору, проблеми 
обдарованих, соціально-педагогічна робота, соціально-педагогічна діагностика. 

Аnnotation. The place in the structure of the diagnostic functions of special 
еducational institution, peculiarities and problems of social and educational diagnosis 
of gifted children of visual impairment. The results of the study to identify social and 
psychological problems and disability gifted and talented students оf visual 
impairment, the circle of children with symptoms of different types of talent that require 
social and educational work. 

Keywords: talent, gifted pupils of visual impairment, special educational needs, 
gifted issues, socio-pedagogical work, social-pedagogical diagnostics. 
 

Обдарованість – це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти 
вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінним для 
суспільства. Пошук обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку – 
це комплексна спільна спланована діяльність дорослих: батьків, учителів, 
керівників гуртків, шкільного психолога [5, с.8]. 

Для того, щоб якомога раніше виявити обдаровану дитину, батькам та 
вчителям варто пам’ятати, що така дитина потребує до себе підвищеної уваги, 
тому що їй властиві особливі риси характеру, особливості у сфері мислення і в 
навчальній діяльності. Обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий 
світогляд, добре розвинуте абстракте мислення. В обдарованих дітей гарно 
розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. Вони, як правило, дуже 
активні і завжди чимось зайняті. Прагнуть працювати більше за інших [4]. 

Діти з порушеннями зору виявляють зниження пізнавальної активності в 
навчальній діяльності. А коли дитина з порушеннями зору починає діяти із 
зацікавленістю до розумової діяльності і у неї з’являється активне ставлення до 
об’єктів вивчення, це свідчить про виникнення елементарних пізнавальних і 
навчальних мотивів [9, с. 37-38]. 

mailto:verakupras@gmail.com
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У самому процесі навчання діти з порушеннями зору відчувають 
ускладнення, пов’язані з протіканням когнітивних процесів: 

- низькою продуктивністю навчання внаслідок відволікання, незібраності; 
- ускладненнями із довготривалим запам’ятовуванням, абстрактним 

мисленням, структуруванням власних знань; 
- недостатньою результативністю практичної мануальної діяльності 

(ліплення, конструювання, малювання, аплікація) [9, с.39]. 
Дослідження особливостей обдарованих дітей з порушеннями зору 

показали, що вони боляче сприймають свою неповносправність, вони хочуть 
учитися і досягати у навчанні успіхів як їх здорові однолітки. Обдаровані діти з 
порушеннями зору навчаються із задоволенням, вони здатні краще за інших 
займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі літератури, історії, 
інформатики, біології. Діти з порушеннями зору, які мають здібності у навчанні, 
вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути в суть 
речей і явищ. Вони задають багато питань, із задоволенням виконують складні і 
довготривалі завдання, проявляють великий інтерес до читання, мають великий 
словниковий запас, вміють самостійно знайти важливі джерела інформації. 

Але, порівняно зі своїми однолітками, обдаровані діти з порушеннями зору 
мають перебільшене почуття страху, емоційну залежність, емоційну 
незбалансованість. 

Існує думка, що особистісні труднощі обдарованих дітей ще більше 
ускладнюються у випадках формування у них неадекватної самооцінки своїх 
можливостей у різних галузях діяльності, у тому числі в спілкуванні [3]. 

Спостереження та дослідження тифлопсихологів і тифлопедагогів 
І. Моргуліса, Є. Синьової, І. Сасіної, С. Федоренко засвідчують наявність дітей з 
порушеннями зору, які мають досить відносно високі вербально-інтелектуальні 
здібності. Особливо це стосується дітей, які живуть в сім’ях з високим рівнем 
освіченості і широких інтересів. Батьками, які першими помічають 
обдарованість своїх дітей, описується наступні поведінкові характеристики: 
рання мова; вживання складних слів; раннє оволодіння рахунку або читання; 
величезна цікавість; швидкість сприймання та уяви; довготривала пам’ять тощо 
[5, с.9]. Батьки можуть подумати, що їхня дитина обдарована, коли малюк добре 
все запам’ятовує або проявляє нестандартне мислення для свого віку та 
особливостей зорового сприймання. Батьки таких дітей з порушеннями зору, 
усвідомлюючи вузькість їх перцептивно-пізнавальних можливостей, 
намагаються насичувати їх життя великою кількістю вербальної інформації. В 
таких випадках спостерігається невідповідність рівня розвитку дитини з 
відповідним рівнем програмового матеріалу. Це призводить до виникнення 
особливостей поведінки таких дітей: вони проявляються свої знання у 
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спілкуванні з іншими дітьми, стають занадто активними і рухливими [9, с.40]. 
Але часто трапляється, що діти, які в малому віці мали задатки геніальності, в 
майбутньому стають звичайними людьми. 

Тому, зважаючи на вищеназвані особливості пізнавальної діяльності, 
особистісних проявів дітей з порушеннями зору, їх розвиток вимагає 
відповідного змісту і спрямованості як корекційної роботи, так і діагностичної. 

Саме тому, метою нашої роботи є підбір ефективних процедур психолого - 
педагогічної діагностики обдарованості та здібностей дітей з порушеннями зору. 

Згідно теорій вчених, розвиток здібностей, творчого потенціалу індивіда 
починається з раннього дитинства; здібності яскраво проявляються вже у 
дитячому віці й поступово розвиваються у процесі спеціально організованого 
навчання [1]. У поглядах українських вчених, зокрема психологів, на явище 
обдарованості є чимало розбіжностей. Так, за Б. Тепловим, «обдарованість – це 
якісно своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить можливість 
досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності». 
В. Шадриков виділяє спеціальну обдарованість та обдарованість загальну: 
«спеціальна обдарованість – якісно своєрідне поєднання здібностей, яке створює 
можливість успіху в діяльності; загальна обдарованість – обдарованість до 
широкого кола діяльностей чи якісно своєрідне поєднання здібностей від яких 
залежить успішність різних діяльностей» [5, с. 12]. 

За результатами досліджень психології інтелекту М. Холодної, існує шість 
категорій обдарованих дітей: кмітливі, блискучі учні, креативні, компетентні, 
талановиті і мудрі. Ю. Гільбух, ґрунтуючись на попередніх дослідженнях 
обдарованості, виділяє риси загальної розумової обдарованості: надзвичайно 
ранній прояв високої пізнавальної активності і допитливості, швидкість і 
точність виконання розумових операцій, обумовлена стійкістю уваги і 
оперативної пам’яті, сформованість навичок логічного мислення, багатство 
активного словника, оригінальність. У роботах багатьох зарубіжних і 
вітчизняних вчених відзначений і описаний ряд аналогічних характеристик. 
Аналізуючи дослідження Л. Божович, Л. Венгера, Д. Богоявленської, 
А. Матюшкіна, В. Вундра і багатьох інших, А. Савенков виявив особливості 
психічного розвитку обдарованих дітей, поділивши їх на пізнавальні і 
психосоціальні [5, с. 22]. 

Побудова правильної стратегії роботи з обдарованою дитиною передбачає 
її всебічне вивчення. У визначенні наявності у дитини потенційної обдарованості 
є організація психолого - педагогічного спостереження за її поведінкою та аналіз 
її дій та вчинків, пов’язаних з проблемними ситуаціями у житті. Задача педагога 
- пошук обдарованих дітей; створення умов для розвитку здібних та обдарованих 
учнів; підтримка та стимулювання розвитку інтелектуально і творчо 
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обдарованих дітей; формування високо професійного, творчо працюючого 
педагогічного колективу.  

Стосовно обдарованих дітей з порушеннями зору діагностична робота 
повинна проводитись системно і комплексно, оскільки оцінити дитину як здібну 
досить складно, так як ознаки обдарованості виявляються індивідуально і не 
завжди є очевидними. До того ж, розвиток і особистісне становлення талановитої 
особистості з порушеннями зору часто супроводжується асинхронністю, 
складними проблемами різного характеру. Нашої уваги заслуговує проблема 
якомога раннього розпізнання потенційних можливостей і виявлення труднощів 
обдарованих дітей як особистостей з особливими освітніми потребами, а саме з 
порушеннями зору.  

Робота з виявлення обдарованих дітей лежить у сфері професійних 
обов’язків соціального педагога спеціального закладу освіти. У посадовій 
інструкції соціального педагога визначено [8], що він вивчає та оцінює 
особливості діяльності та розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи 
референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних 
об’єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей 
сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні 
та джерела негативного впливу на дітей і підлітків, таким чином, реалізовує 
діагностичну функцію [2]. Головним завданнями соціального педагога в такому 
напрямі є: одержати повну інформацію, необхідну для постановки діагнозу і 
забезпечити кваліфіковану реалізацію наступних етапів; уточнити соціально-
педагогічну проблему клієнта; підготувати необхідну інформацію для 
прогностичної діяльності в кожній ситуації [8, с. 38]. 

Діагностика обдарованості в дітей з порушеннями зору різних вікових груп 
повинна проводитися комплексно і продовж тривалого періоду, що передбачає 
вивчення різних сторін особистості, високий рівень сформованості яких може 
свідчити про ознаки обдарованості. Ефективним у визначенні обдарованості за 
допомогою якої-небудь неадаптованої до зорових можливостей та особливостей 
пізнавальної діяльності одноразової процедури тестування неможлива, 
натомість потребує системного й комплексного обстеження, поступового і 
поетапного пошуку обдарованих дітей з порушеннями зору в процесі їх 
навчання, спілкування й життєдіяльності. 

І. Кульчицька пропонує сім діагностичних етапів [6, с. 42–44]: 
• номінація, визначення імен «кандидатів в обдаровані»; 
• виявлення проявів обдарованості в різних видах діяльності учня; 
• вивчення умов та історії розвитку учня в сім’ї, відомостей про родину, 

ранній розвиток дитини, захоплень, інтересів, незвичайних здібностей дитини;  
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• оцінка однолітками здібностей учня, які не проявляються в успішності й 
досягненнях;  

• самооцінка обдарованими дітьми своїх здібностей, мотивації, інтересів, 
успіхів;  

• оцінка результатів діяльності обдарованих учнів, їхніх досягнень, шкільної 
успішності; 

• психологічне тестування інтелектуального (особливості абстрактного й 
логічного мислення, математичні здібності, технічні здібності, лінгвістичні 
здібності, пам’ять тощо) творчого й особистісного розвитку учня за допомогою 
психодіагностичних тестів. 

 Алгоритм психодіагностичного системного обстеження обдарованих дітей 
також пропонує О. Марінушкіна [7], який включає: спостереження; анкетування 
дорослих, вихователів, батьків; використання спеціальних діагностичних 
методик, що оцінюють загальний рівень розвитку дітей під час групового 
обстеження; проведення спеціальних діагностичних методик, що оцінюють 
рівень розвитку пізнавальної активності та здібностей під час індивідуального 
обстеження. 

З метою визначення обдарованих дітей з порушеннями зору було 
розроблено систему соціально-педагогічної роботи і реалізовано в 
комунальному закладі освіти «Спеціальна школа 12» Дніпропетровської 
обласної ради», першим етапом якої визначено – діагностичний. Важливим 
напрямом діагностики стало виявлення соціально-психологічних проблем 
обдарованих дітей з порушеннями зору у процесі діагностування їхньої 
самооцінки, емоційного стану (тривожності й агресивності); задоволеності 
умовами навчання, рівня соціальної активності в освітньому процесі школи. 
Учасниками експерименту обрано обдарованих учнів з порушеннями зору 
основної школи, які, на наш погляд, потребують найбільшої соціально-
психологічної та педагогічної підтримки й допомоги. Всього експериментом 
було охоплено 23 учнів з порушеннями зору, що складало 30% учнів старшої 
школи. Представимо аналіз результатів проведеного дослідження. 

Вивчення суб’єктивного відчуття самотності проводилося за методикою Д. 
Рассела, М. Фергюстона. Дослідження показало, що в 16-и (69,6 %) 
досліджуваних обдарованих учнів з порушеннями зору відчуття самотності 
відповідає низькому рівню; у 4-х (17,39 % ) – середньому; 3-х (13,4 %) – 
високому. Зокрема, серед учнів з порушеннями зору, які мають високий рівень 
самотності найбільше інтелектуально обдарованих і успішних у навчанні, які, не 
зважаючи на це, вважають, що їх не розуміють, не приймають, не поділяють їхніх 
поглядів (наприклад, Іван Д., учень 8-А класу, відмінник, переможець міської 
олімпіади з фізики). До групи з високим рівнем самотності було віднесено дітей 
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з іншими видами обдарованості (наприклад, Катерину П., ученицю 7-А класу, 
музично обдаровану дівчину, яка з 6-ти років займається по класу фортепіано, 
має суттєві музичні здібності й показує високі результати на музичних конкурсах 
різних рівнів). 

Дослідження психічних станів обдарованих учнів з порушеннями зору 
проводилося за методикою Г. Айзенка. Дослідження виявило у 14-и (60,86%) 
обдарованих учнів з порушеннями зору, які мають психологічну проблему 
одного характеру, серед них: 8 – з високим рівнем тривожності; 5 – із завищеною 
самооцінкою; 6 – із заниженою самооцінкою; 4 – з високим рівнем агресивності. 
Узагальнення результатів тесту показало, що майже половина досліджуваних 
(46,9%) була віднесена до високого рівня, серед них: 4 (17,39 %) – за однією 
психологічною проблемою, 6 (26,08%) – за декількома. У 2 учнів з порушеннями 
зору (8,69%) виявлено переважання середнього, 1 (4,34%) – низького рівня 
психічних станів. У решти учнів (13 – 56,52%) психічний стан в обох групах 
знаходиться на середньому рівні, інших двох – на низькому. Отримані дані 
підтвердив аналіз малюнків учнів за методикою «Неіснуюча тварина». 

Дослідження спрямованості особистості обдарованих учнів з порушеннями 
зору здійснювалося за методикою Б. Баса. Нами було встановлено, що приблизно 
половина досліджуваних обдарованих учнів з порушеннями зору зорієнтовані на 
свій внутрішній світ, свої інтереси, задоволення власних потреб і розвиток 
здібностей. До групи, в якій переважає «Спрямованість на себе», нами віднесено 
13-ть (62,6%) опитаних, які орієнтовані на пряме винагородження й задоволення, 
прагнення до влади. У них спостерігаються різні форми агресивності в 
досягненні статусу, схильність до суперництва, тривожність, інтровертність, 
роздратованість. Домінування «Спрямованості на спілкування» виявлено в 14-ти 
(77,5%) обдарованих учнів з порушеннями зору, для яких характерним є 
прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність, 
соціальне схвалення. Вони виявляють потребу в емоційних стосунках з 
однолітками й дорослими. Решта опитаних (7 – 39,2 %) проявляють 
«Спрямованість на справу, діло» і найбільш зацікавлені у вирішенні ділових 
проблем, якісному виконанні доручень. Вони відстоюють свою думку, якщо вона 
є важливою для розв’язання спільних проблем; вважають найбільш значимим 
для себе власні інтереси та спілкування. Це засвідчує низький рівень їхньої 
включеності в різні види діяльності в спеціальному закладі освіти. 

Проаналізувавши відповіді обдарованих учнів з порушеннями зору на 
запитання розробленої нами «Карти самооцінки задоволеності умовами 
організації шкільного життя» нами виявивлено, що лише невелику частку з них 
(9 осіб – 39,7%) вони влаштовують. Нами виявлена група учнів (10 осіб – 41,1%), 
які висловили незадоволеність організацією навчання, яке не забезпечує 
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можливості для розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. 15 (73,4 %) 
обдарованих дітей з порушеннями зору не відчувають психологічної підтримки 
і розуміння з боку вчителів; 13 (50,3 %) – потребують схвальної оцінки з боку 
однолітків і активнішого позитивного емоційного спілкування з ними. 
Стурбованість викликають 8 (32,5 %) обдарованих дітей з порушеннями зору, 
яких не влаштовує організація шкільного життя в цілому.  

Рівень соціальної активності учнів з порушеннями зору та участі в різних 
видах діяльності  було визначено на основі бесід з учителями, учнями, аналізу 
документації, продуктів діяльності. Узагальнення участі обдарованих учнів з 
порушеннями зору у різних видах діяльності, їхніх успіхів дозволило виявити ті 
сфери організації освітнього процесу, в які вони найбільше включаються. Як 
показали результати аналізу, протягом навчального року в олімпіадах взяло 
участь 19 учнів, серед яких 13 зайняли призові місця. Якщо врахувати кількість 
обдарованих учнів з порушеннями зору, в яких виявлено схильності до 
інтелектуальної діяльності (23), то їхня активність у позанавчальній і 
позашкільній діяльності відповідного спрямування є досить високою. На основі 
аналізу заповнення учнями Карти самооцінки активності, встановлено, що 
суб’єктність обдарованих учнів з порушеннями зору в різних видах діяльності 
залежить від їхніх здібностей та інтересів. Виявлено, що найбільша активність 
обдарованих учнів з порушеннями зору проявляється лише в декількох видах 
діяльності: навчальній, художній самодіяльності, спортивно-оздоровчій. 
Найменшу участь обдаровані учні в межах школи беруть у суспільно значимих 
видах діяльності, зокрема у виконанні трудових доручень, участі в органах 
учнівського самоврядування та волонтерстві. Оскільки одна обдарована дитина 
включалася в декілька видів діяльності, то сумарна цифра (54), подана в графі 
«активність», є більшою від кількості учасників дослідження (23). 

Результати діагностичного етапу роботи дозволило виділити категорії 
обдарованих учнів з порушеннями зору та соціально-психологічні проблеми, з 
якими вони стикаютья. 

Отже, отримані нами результати підтвердили, що в обдарованих учнів з 
порушеннями зору виникають труднощі, які пов’язані із соціальними 
чинниками. Крім того визначено, що виявленню обдарованості в спеціальних 
закладах освіти для дітей з порушеннями зору необхідно приділяти належної 
уваги, так само як і комплексному вивченню проблем та особливих потреб такої 
категорії дітей. Діагностична робота не повинна зводитися до оцінки й розвитку 
здібностей, фіксації успіхів і досягнень обдарованих учнів з порушеннями зору. 
Такий підхід зумовлює необхідність включення здібних і талановитих учнів у 
активну діяльність як в закладі освіти, так і за його межами, а педагогам 
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створювати додаткові умови для реалізації потенціалу обдарованості дітей з 
порушеннями зору, а також їх особистісної самореалізації. 
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ОСВІТНІ ТРЕНДИ В РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
Анотація. У статті висвітлені основні питання змісту й організації роботи 

з обдарованими здобувачами освіти у сучасному закладі освіти; розкрито 
актуальні наукові проблеми обдарованості; використання інноваційних підходів 
у контексті розв’язання питань підтримки та супроводу обдарованих учнів в 
сучасному інформаційно-освітньому просторі. 

Annotation. The article highlights the main issues of the content and organization 
of the work with talented students in a modern educational institution; actual scientific 
problems of genius are revealed; the use of innovative approaches in the context of 
solving problems of support and maintenance of talented students in the modern 
informational and educational environment. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема обдарованості викликає 

особливий інтерес психолого-педагогічної науки, оскільки відомості про 
природу цього унікального явища необхідні для створення системи виховання та 
навчання обдарованих і талановитих дітей, сприяння розвитку потенціалу 
обдарованості у дошкільнят, учнів та дорослих. Теоретичні основи проблеми 
обдарованості досліджували В. Андрєєв, Е. Бріджмен, Е. Вудьярд, О. Ковальов, 
Г. Костюк, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, А. Матюшкін, Ф. Менкс, В. Роменець, 
С. Рубінштейн, Р. Стернберг, Л. Спірмен, П. Торренс, К. Хеллер та ін. На 
сучасному етапі над проблемами навчання і виховання обдарованих дітей 
працюють М. Байдан, Л. Васильченко, А. Великанова, О. Гузенко, О. Зазимко, 
Г. Кловак, Н. Кушнаренко, Л. Липова, Л. Морозова, О. Музика, В. Рибалка, 
С. Сисоєва, М. Холодна, В. Чудновський, В. Юркевич та ін.  

У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості 
обдарованих дітей: 
- часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку; 
- у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні; 
- рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них; 
- із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета - не 

приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на 
нових підставах; 

- мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та 
енциклопедії, придумують нові слова і поняття; 

- можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити за декількома 
подіями, що відбуваються навколо них; 

- дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять жодних 
обмежень своїх досліджень; 

- у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити 
правильні висновки; 

- можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони 
буквально «занурюються» у своє заняття, якщо воно їм цікаве; 

- мають розвинуте почуття гумору; 
- постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу; 
- відрізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати 

кілька справ одночасно; 
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- часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе 
такими, що завжди мають рацію; 

- їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті. 
Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, 

використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку М. 
Лейтеса, є секретом дитячої обдарованості [2]. 

Мета статті полягає в теоретичному розгляді проблеми обдарованості 
здобувачів освіти, з’ясуванні змісту та особливостей роботи школи з 
обдарованими дітьми.  

Виклад основного матеріалу. Обдарованість - це індивідуальна 
потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти 
значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Важливо вчасно вловити сучасні тенденції в системі навчання та 
впроваджувати їх, готуючи здобувачів освіти для входження у ще невідомий 
технологічно розвинений світ. Згідно експертним дослідженням скоро ринок 
праці потребуватиме: IT-медиків, біоетиків, тренерів творчих станів, тренерів з 
майнд-фітнесу, медіаполіцейських, техно-стилістів та сіті-фермер. Дуже скоро 
першачки опановуватимуть ці поки що не дуже зрозумілі спеціальності. 
Наприклад, в нашому закладі ми намагаємося максимально охопити всі 
дисципліни, використовуючи проєктну форму роботи. Особливий інтерес у дітей 
викликають STEM проєкти. Останні STEM проєкти були пов’язані із темою 
космосу. Ось, чому так важливо розуміти різницю між традиційним навчанням 
та інтерактивним (рис.1) 

 
Рис.1 
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Робота з обдарованими дітьми, що передбачає розвиток здібностей 
особистості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного становлення, 
є одним із пріоритетних завдань на етапі розбудови сучасної освітньої системи. 
Ще один із перших філософів в історії людства Конфуцій пропонував відбирати 
й інтенсивно розвивати обдарованих дітей [1]. 

Під поняттям обдарованість розуміємо сукупність здібностей, які 
дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах 
діяльності, що є цінними для суспільства. І не обов’язково, щоб обдарована 
дитина мала гарні оцінки з усіх без винятку предметів шкільної програми. 
Крім того, потрібно усвідомлювати, що яскрава обдарованість з одного напряму 
діяльності може поєднуватися з абсолютним відставанням в іншому. 

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 [3]. 

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 . 

Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не 
тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. 

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. 
З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, 
інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах. 

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб 
творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого 
мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. 
Скільки дітей – стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних 
особливостей людини, соціального оточення, сім’ї та закладу освіти. 

Виявлення обдарованих учнів – тривалий процес, пов’язаний з аналізом 
розвитку конкретної дитини. Ефективна ідентифікація обдарованості у вигляді 
будь-якої одноразової процедури тестування неможлива. Тож замість 
одномоментного відбору обдарованих школярів необхідно спрямовувати 
зусилля на поступовий, поетапний пошук обдарованих учнів у процесі їх 
навчання за спеціальними програмами, або у процесі індивідуалізованої освіти. 

Необхідно знизити ймовірність помилки, яку можна допустити при оцінці 
обдарованості дитини як у позитивному так і негативному критеріях. Ця 
обставина особливо важлива при інтерпретації результатів тестування. Так, 
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високі показники психометричних тестів інтелекту засвідчують лише про рівень 
навчання і соціалізації дитини, але не завжди про його інтелектуальну 
обдарованість. Натомість низькі показники тесту креативності можуть бути 
пов’язані із специфічними пізнавальними потребами дитини, і реально не 
відображати їх творчі здібності [4]. 

Можна виокремити кілька основних заходів щодо роботи з обдарованими 
учнями. Передусім це надання їм можливості виконувати більше навчальних 
завдань. При цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи 
(щоб уникнути перевантаження). Збільшення кількості завдань має поєднуватися 
з обов’язковим підвищенням їх складності.  

Зміст, форми та методи навчання у 8–11-х класах також спрямовані на 
розвиток особистості учнів. Це факультативи, гуртки, секції. В нашому закладі 
поглиблюємо інформаційні технології. Удосконалити навчально-виховний 
процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання 
допомагають олімпіади з базових дисциплін, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади з творчого мислення, олімпіади з кмітливості та 
логічного мислення, конкурси знавців, інтелектуальні марафони, КВК, 
вікторини, змагання, ігри. Багато наших здобувачів освіти закладу приймають 
участь у Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах «Бобер», «Кібернінзя», 
«Веб дизайн», «Комп’ютерна графіка» тощо, де посідають призові місця [3]. 

Шкільна система освіти зазнає докорінної трансформації. Разом із 
технологіями подачі матеріалу педагогами учням зміниться і таймінг уроків, 
не розрахований на різний рівень сприйняття та концентрації уваги. Вважається, 
що із часом, традиційне накопичення знань у вигляді оцінок буде відмінена, а 
навчальний процес модернізується за рахунок нових, просунутих діджитал-
рішень та гейміфікація. Взагалі, в сучасних реаліях наше життя супроводжують 
стрімкі метаморфози, підсилені зовнішніми чинниками, такими, наприклад, 
як карантин через поширення коронавірусу чи ведення воєнного стану. За цих 
умов, мені спадає на думку афоризм Конфуція: «Коли дме вітер змін, одні 
зводять стіни, інші будують вітряні млини». Я вважаю за краще ставити вітрила, 
використовуючи обставини. Тож, для мене важливо вчасно вловити сучасні 
тенденції в системі навчання та впроваджувати їх, готуючи школярів для 
входження у ще невідомий технологічно розвинений світ, який готовий 
поділитися з вами основними трендами. Медіа-середовище, що формує нашу 
реальність та медіа-освіта – зараз ми спостерігаємо вибухове зростання 
популярності соціальних мереж і візуальних джерел інформації, таких як 
YouTube, Instagram, Twitter, тощо. Медіа-повідомлення почали формувати наше 
сприйняття світу. По великому рахунку, всі медіапродукти є рекламою, оскільки 
вони пропонують конкретні цінності, стиль життя, стимулюють споживацький 
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інтерес. Пересічний користувач має змогу залучити широку аудиторію, 
використовуючи палітру засобів та переконати інших, вплинути на – них. Для 
перешкоджання поширенню та укоріненню шкідливих, ідей діти – користувачі 
мереж, мають володіти медіаграмотністю. Медіа-освіта – це процес розвитку 
особистості за допомогою мас-медіа з метою формування культури спілкування 
з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь 
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, 
навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки. Школяри 
повинні вміти активно використовувати інформаційне середовище грамотно та 
фільтрувати інформацію, що надходить [3]. 

Гейміфікація контенту на уроці. Елементи гри були в освіті стільки, 
скільки вона існує. В них почали грати ще античні школярі. Вивчаючи римське 
право, в ході уроку учні моделювали злочинну ситуацію, а слідом її виправляли. 

На початку минулого століття вчені зробили перші спроби вивчення ігрових 
практик. У 1938 році була опублікована одна з перших робіт на цю тему – трактат 
Homo Ludens, «Людина, що грає» голландця Йохана Хейзінги, де він пояснює 
вплив ігор на суспільство і мотивацію індивіда. У 1980-х в США з’явилася 
філософія відеоігор, а трохи пізніше в Європі зародилася нова галузь досліджень 
– Game Studies. 

Гейміфікація як система почала формуватися в 2000-х роках разом з 
розвитком цифровізації. У 2010-х її стали впроваджувати в бізнес і освіту – вона 
стала відповіддю на однотипність і консервативність процесів. Сьогодні 
гейміфікація – система, яка працює з зовнішньою стороною освітнього 
процесу[3].   

Креативність – необхідна складова успішної людини. Це здатність бачити 
те, чого ще немає. Оскільки, дуже скоро, більшість рутинних операцій буде 
автоматизовано, від людини все більше вимагатиметься вміння мислити 
нестандартно і створювати новий продукт, відповідний сучасним вимогам. Люди 
майбутнього – генератори нових ідей. Креативні, ініціативні люди з гарною уявою, 
які можуть працювати завжди, скрізь і з усіма, для них немає вікових обмежень; 
вони не лякаються провалу, здатні застосовувати знання і досвід у різних 
соціальних і організаційних конфігураціях. 

Висновки. Я вважаю, що тренди в шкільній освіті на обраних мною не 
закінчуються. Технології майбутнього сьогодні знаходяться в руках 
неповнолітніх. Вони використовують їх з раннього дитинства і швидко 
адаптують свій спосіб життя під них. Саме тому заклади освіти та шкільні 
педагоги мають швидко реагувати на умови динамічного світу. Отже, сьогодні 
необхідно визнати, що система роботи з обдарованими здобувачами освіти – 
один із пріоритетних напрямів роботи закладу, що вимагає вдосконалення 
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науково-методичної роботи; залучення до роботи з обдарованими дітьми 
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.  
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ОСВІТА У ВОЄННИЙ ЧАС: НОВІ ВИКЛИКИ 
ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ 

Анотація. У статті зосереджено увагу на організації дистанційної форми 
навчання, як найбільш оптимальної, на думку авторів, форми організації 
освітнього процесу в умовах воєнного стану, а також подано ряд освітніх 
ресурсів для вчителів, учнів та їх батьків щодо навчання та психологічної 
підтримки. Ефективне навчання у складний для країни час можливий шляхом 
об’єднання зусиль усіх учасників освітнього процесу. 

Ключові слова: дистанційна освіта, психологічна підтримка, освітні 
ініціативи щодо навчання 
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Abstract. The article focuses on the organization of distance learning, which, 
according to the authors, is the most optimal form of organizing the educational 
process under martial law, and also presents a number of educational resources for 
teachers, students and their parents on training and psychological support. Effective 
learning in a difficult time for the country is possible by combining the efforts of all 
participants in the educational process. 

Keywords: distance education, psychological support, educational training 
initiatives 

 
Організація освітнього процесу у воєнний час – це новий виклик для 

педагогічної спільноти. У рекомендаціях Міністерства освіти і науки України 
щодо організації освітнього процесу (Лист МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22), 
зазначено, що пріоритетом є забезпечення максимально можливої безпеки для 
кожної дитини, кожного працівника системи освіти. У зв’язку з тим, що в частині 
регіонів України зберігається реальна загроза для життя та здоров’я мирних 
мешканців, а в більшості регіонів по кілька разів на день оголошується повітряна 
тривога, рекомендується організовувати роботу закладів освіти в залежності від 
конкретної ситуації. 

У складних умовах воєнного стану, коли значна частина учнів змінили місця 
свого постійного проживання, знаходяться в різних місцях країни та за 
кордоном, мають різні технічні можливості, педагоги продовжують свою роботу. 
Окрім викладання свого предмету, мимоволі, на вчителя покладено функцію 
психолога, адже в першу чергу необхідно підтримувати психологічну рівновагу 
та емоційний стан учнів/вихованців. 

Завдання педагога налаштувати освітній процес так, щоб він був 
комфортним і безпечним як для учнів так і для самого себе, тому найбільш 
оптимальною формою організації освітнього процесу в умовах воєнного стану є 
дистанційна форма роботи. 

З цією метою Міністерством освіти і науки України упроваджено ряд 
освітніх ініціатив для вчителів, учнів та їх батьків щодо навчання, психологічної 
підтримки та інформування. 

Спільний освітній проєкт «Навчання без меж» Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських 
телеканалів, що реалізується на основі Всеукраїнського онлайн розкладу – 
ініціативи Міністерства освіти та науки України, в межах якої учні 1-11 класів 
можуть долучитися до відеоуроків, розміщених на платформі YouTube. Усі охочі 
можуть додавати нові уроки з розкладу до свого google-календаря, аби 
отримувати сповіщення про початок трансляції. Крім, того з метою підтримки 
дітей та контакту з однолітками й вчителями «Освіторія» запустила прямі ефіри 
у Всеукраїнському розкладі разом з UNICEF Ukraine та МОН [4].  

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
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Можна використовувати платформу "Всеукраїнська школа онлайн", що 
містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання, а також Кабінет вчителя, який 
допомагає залишатися на зв’язку з учнями. Для зручності розроблено мобільний 
застосунок, а Youtube-канал Міністерства освіти і науки України містить 
інформацію, що може стати у нагоді [1]. 

Безоплатний доступ до освітніх занять та заходів під час воєнного стану 
надано багатьма школами та організаціями. Так, наприклад, дистанційна школа 
"Атмосферна школа" надає безкоштовний доступ до пакету "Слухач" із готовими 
навчальними матеріалами, які можуть використовувати й учителі; Академія 
сучасної освіти "А+" створила онлайн-проєкт для всіх дітей України, які можуть 
доєднуватися до занять у Zооm; дистанційна школа "Оптіма" відкрила 
безоплатний доступ до річних матеріалів для 1-11 класів; мережа навчальних 
закладів М`Аndryk International School запрошує учнів 1-8 класів до безоплатних 
онлайн-уроків; Комп’ютерна академія "ШАГ" організувала безкоштовну серію 
онлайнових майстер-класів і тематичних зустрічей для дітей 7-14 років тощо. 
Різноманітний доступ до професійного освітнього контенту надають ряд онлайн-
платформ, серед яких Udacity, CanvasNetwork, Udemy, Prometheus, EdEra, 
FutureLearn та інші. З повним переліком безкоштовної підтримки дистанційних 
шкіл і організацій можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки 
України [1]. 

Запрошують на дистанційні заняття й позашкільні заклади освіти, 
наприклад з розкладом таких занять можна ознайомитися на сайті Українського 
державного центру позашкільної освіти, послухати лекції лауреатів Нобелівської 
премії та науковців з усього світу пропонує Національний центр «Мала академія 
наук України»[2, 6]. 

Окрім того, низка рекомендацій як організувати викладання навчальних 
предметів в умовах воєнного стану або ж як забезпечити виконання навчальних 
програм з предмета, учитель якого у зв’язку з воєнним станом виїхав за межі 
території проживання/країни та не має можливості здійснювати освітній процес 
навіть з допомогою технологій дистанційного навчання надано Державною 
службою якості освіти [7, 8]. 

З метою підтримки учасників освітнього процесу під час воєнного стану в 
Україні Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» 
сформовано таблицю колективних напрацювань «Освітні ініціативи 
регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти», що уміщує курси, 
вебінари, тренінги, навчально-методичні розробки, інформаційні ресурси для 
функціонування та розвитку єдиного освітнього простору регіонів [5]. 

Важливим аспектом дистанційного навчання в сучасних умовах воєнного 
стану є його психологічний супровід. Кращі практики психолого-педагогічного 

https://www.atschool.com.ua/paket-uchen/
https://aplus.ua/
https://bit.ly/3HEtR9W
https://optima.school/free-education
https://www.udacity.com/
http://www.canvas.net/
https://www.udemy.com/
https://www.ed-era.com/
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супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій, 
надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства та 
торгівлі людьми, вправи для дітей та підлітків, які перебувають у стресовій 
ситуації, для зняття психоемоційного напруження, а також інформацію куди 
звертатися у разі психологічної підтримки подано на сайті Державної науковою 
установою «Інститут модернізації змісту освіти» [3]. 

Отже, завдяки єдності в освітньому просторі, що базується на зусиллях 
структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, закладів освіти, 
освітянська спільнота ефективно продовжує навчання у цей не простий для 
країни час заради майбутнього, заради здобуття перемоги.  
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
Управління цінностями на рівні закладів і установ професійної освіти 

розширює можливості мотивації персоналу на основі ціннісних стратегій 
комплексної диджиталізації суспільства.  

Формування професійної компетентності  майбутніх педагогів професійного 
навчання у контексті диджиталізації суспільства є система цінностей в умовах 
євроінтеграції [1]. В процесі проведення аналізу щодо проблем формування 
професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання  можна 
зробити висновок, що  не завжди приділяється належна увага таким її аспектам, 
як рівні розвитку цінностей, рівнів розвитку ціннісної компетентності  майбутніх 
педагогів професійного навчання в формування ціннісної компетентності у 
контексті модернізації вищої освіти . 

Мета проведення науково-педагогічних досліджень полягає в розробленні 
та теоретичному обґрунтуванні моделі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням диджиталізації. 

Глобалізація процесу формування міжнародних відносин, інтеграційні 
процеси, що відбуваються в Європі, прагнення України стати повноцінним 
членом європейської та світової спільноти визначили зміну цільових орієнтирів 
неперервної вищої освіти [2]. Процеси модернізації вищої освіти стосуються і 
аспектів підготовки майбутніх педагогів професійного навчання як її складової, 
здатної продуктивно використовувати внутрішні і зовнішні ресурси та 
забезпечувати формування професійної компетентності майбутніх педагогів 
професійного навчання в умовах євроінтеграції. Керівники закладів та установ 
професійної освіти не завжди мають достатній вичерпний рівень уявлення про 
цінності, значущі для працівників, тому стратегія розвитку сучасних навчальних 
закладів  іноді виявляється недостатньо вдалою. Неважливо, наскільки блискуче 
проведений аналіз, на якому заснована стратегія, адже саме люди – від директорів 
до персоналу педагогів професійного навчання середньої ланки – повинні 
розуміти цю стратегія відповідає їхній системі цінностей. Мова ідеться про 
цінності корпоративні, загальнолюдські, сімейно-традиційні і ключові[4].  

Ми говоримо про людські фактори, а не про матеріальну сторону справи.  
І цей чинник нині знаходить широке визнання у всьому світі. Цінності мають 
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значення. Вони слугують основою для прийняття рішень і виконання дій. 
Цінності у відповідності до рівнів розвитку впливають на підходи до управління 
сучасними навчальними закладами в контексті вимірів зорієнтованими на 
практико-орієнтовані технології. у різних країнах світу відрізняється навіть 
оформлення логотипу компанії при вході, що визначає цінності команди саме в 
даній країні. Сила цих цінностей схожа з маховим колесом, яке важко зупинити і 
складно повернути. верстви – глибинні цінності, що, вибудовують стосунки 
лідера або його послідовників між собою. формування професійної 
компетентності майбутніх педагогів професійного навчання не можливе без 
урахування системи цінностей [3]. доречно розглядати ціннісні стратегії як 
складову професійної  компетентності в контексті диджиталізації суспільства. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ 
Анотація. В статті розкрито зміст поняття «моніторинг», теоретично 

обґрунтована доцільність використання локального моніторингу якості 
креативної освіти Сологуба А. І., Описано і порівняно результати організованого 
і практично здійсненого моніторингу якості креативної біологічної освіти, 
створеного на основі авторського моніторингу Сологуба А. І.  

Annotation. The article reveals the meaning of the concept of "monitoring", 
theoretically substantiates the feasibility of using local monitoring of the quality of 
creative education Sologuba A. I., Describes and compares the results of organized 
and practical monitoring of the quality of creative biological education, created on the 
basis of author’s monitoring Sologuba A. I. 

Ключові слова: моніторинг, креативна освіта, якість освіти 
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Усебічний розвиток особистості – це захмарна мрія багатьох держав світу, 

оскільки він можливий лише в тих цивілізованих суспільствах, де створені умови 
одержання високоякісної освіти і оволодіння культурою, що відповідає кращим 
світовим зразкам.  

Тому, для кожної освітньої установи цінним є встановлення показників 
якості освіти. Які у вузькому значенні завжди специфічні і відповідають моделі 
випускника. Останнє визначає цілі, завдання і зміст освіти в даній установі, її 
кадровий потенціал та науково-методичне забезпечення умов освіти. 

Виховати творчу обдаровану особистість, можливо лише за умов розвитку 
її креативності. Адже саме креативність є здатністю людини, яка забезпечує 
творчий процес і, відповідно, її особистісний розвиток. 

Щоб результат роботи над таким відповідальним і особливим завданням 
простежувався, необхідно користуватися спеціальними діагностувальними 
компонентами, які здатні забезпечити контроль, аналіз і узагальнення освітніх 
результатів. 

Особисто для мене, як аспірантки Інституту педагогіки НАПН України, яка 
працює над науковим дослідженням «Розвиток креативності учнів в освітньому 
процесі з біології», питання організації і здійснення моніторингу розвитку 
обдарованої особистості, є, дуже важливим і актуальним. 

Створена Сологубом А. І. технологія локального моніторингу якості 
креативної освіти учнів – спеціальна психолого-педагогічна система збору, 
обробки, зберігання і поширення інформації про стан креативного освітнього 
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середовища, реалізації креативного освітньо-виховного процесу і його 
результатів. 

Особливо значимими критеріями у такому моніторингу є швидкість, 
легкість, впевненість у достовірності при зборі і опрацюванні його результатів. 

Найголовнішими аспектами, які враховані у моніторингу якості креативної 
освіти А. І. Сологуба і про що, неодмінно, має пам’ятати вчитель, який 
покликаний розвивати креативність у молодого покоління, що загальна середня 
освіта України неодмінно має реалізовуватися за принципами гуманізму і 
демократизму, диференціації і індивідуалізації, які забезпечують утвердження 
людини як найвищої соціальної цінності, сприяють найповнішому розкриттю її 
здібностей та задоволенню різноманітних освітніх потреб. 

Локальний моніторинг якості креативної природничої освіти – важливий і 
невід’ємний елемент авторської технології креативної освіти Сологуба А. І, в 
якому враховані всі вищезазначені принципи і критерії. Так як авторською 
Концепцією креативної освіти передбачене гуманістичне урізноманітнення і 
посилення педагогічної уваги (вчителів, керівників навчального закладу, 
психолога тощо) направлено персонально до кожного окремого  учня і всього 
учнівського колективу в цілому.  

Саме тому, відповідно до положень педагогічної технології креативної 
освіти визнається практична необхідність виходити із оптимістичного 
переконання, що навчальний заклад здатний практично створювати оптимальні 
умови креативного розвитку, освіти та виховання кожної окремої дитини. 

Отже, важливим діагностувальним елементом у технології креативної 
освіти і вирішальним її фактором є локальний моніторинг ( від лат. monitor – той, 
що нагадує, наглядає, застерігає) і самомоніторинг, що полягає у спостереженні, 
аналізі та оцінюванні якості навчання в кожному окремому середньому 
освітньому закладі. При розробленні і застосуванні локального моніторингу 
якості в технології креативної освіти враховувалися методологічні засади, що 
визначені у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців: Т. Гусена, 
Б. Блума, Р. Вулфа, Д. Матроса, А. Орлова, Г. Єльнікової, О. Ляшенка та інших. 

У визначенні сутності та завдань локального моніторингу якості 
креативного навчання природничих предметів виходимо з розуміння якості 
освіти, визначеної О. Ляшенком, як багатоаспектного й багатовимірного явища, 
що може розглядатися як єдність багатьох компонентів: 
 особистісних рис і здібностей тих, хто здобуває освіту; 
 освітнього процесу як результату педагогічної діяльності; 
 освітніх програм, навчальної літератури тощо; 
 навчального середовища, в якому відбувається освітній процес; 
 ресурсного забезпечення педагогічного процесу; 
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 управління системою освіти [3, с. 65]. 
Виходячи з означеного, у моніторингу якість креативної природничої освіти 

є одночасно якістю умов і результатів творчої діяльності, націленої на пошук і 
розробку учнями нового творчого продукту і формування їх, як пошукачів, 
дослідників, винахідників і раціоналізаторів. Цей підхід узгоджується з 
розумінням того, що до внутрішніх компонентів якості освіти, що 
забезпечуються локально в навчальному закладі відносяться компоненти якості: 
 освітнього середовища; 
 організації реалізації освітнього процесу; 
 результатів освітнього процесу [9]. 

Мета моніторингу полягає у застерігаючому спостереженні за якістю 
творчого освітнього середовища, що створюється на уроці та якістю практично 
одержаного результату навчання молоді та визначення їх відповідності 
Концепції креативного навчання й Державним стандартам середньої освіти. 

Методика локального моніторингу якості навчання передбачає 
застосування комплексу теоретичних і емпіричних досліджень. З числа 
емпіричних методів для визначення якості навчання та розвитку креативності 
учнів доцільним є застосування опитування, педагогічного спостереження та 
педагогічного експерименту. В узагальненні результатів застосовуються 
статистичні та математичні методи оброблення. Спостерігаючи за об’єктом 
дослідження експерти оцінюють його діяльність (вербально і математично) за 
дванадцятибальною шкалою. 

В оцінці дослідницької компетентності учнів доцільним є застосування 
критеріїв оцінювання, визначених співробітниками Інституту педагогіки НАПН 
України, у яких умовно виділяються рівні: 

вищий рівень – креативний – найбільш високий показник фонду знань, умінь 
і навичок, розвитку психіки і креативності та інтелектуальних і організаційних 
умінь. Він також характеризується дослідницькою поведінкою, що зумовлює 
найбільш високу готовність до творчого вирішення навчальних проблем (75–
100 %); 

високий рівень – евристичний, характеризується високим показником фонду 
знань умінь і навичок, розвитком психіки і креативності, інтелектуальних і 
організаційних умінь, та дослідницькою поведінкою, що зумовлює високу 
готовність до творчого вирішення навчальних проблем (50-75%); 

середній рівень – продуктивний, характеризується середнім показником 
фонду знань умінь і навичок, розвитком психіки і креативності, 
інтелектуальних і організаційних умінь та дослідницькою поведінки, що 
зумовлює достатню готовність до творчого розв’язання навчальних проблем 
(25–50 %); 
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низький рівень – пасивно-репродуктивний, характеризується низьким 
показником фонду знань, умінь і навичок, розвитком психіки і креативності, 
інтелектуальних і організаційних умінь та дослідницькою поведінкою, що 
зумовлює неготовність до творчого вирішення навчальних проблем та 
пасивність (25 % і менше) [7, 9, 10]. 

У ході моніторингу використовуються ІКТ, що дозволяє суттєво 
модернізувати його і сприяти надбанню ним якості мобільності, точності, 
своєчасності одержання інформації, спрощення системи організації 
спілкування суб’єктів моніторингу та зниження фізичного навантаження і 
нервово-психічне напруження. 

Для управління моніторингом визначаються функції експертів, якими є 
заступники директора з навчально-виховної роботи та психолог закладу, що 
несуть відповідальність за науково-методичну та психолого-педагогічну 
підтримку вчителя. Управління моніторингом як підсистемою технології 
креативного навчання здійснюється у п’ять етапів: 

першому – підготовки до моніторингу: адміністрація навчального 
закладу намагається мотивувати оволодіння керівниками, педагогами та 
психологом закладу методологічними засадами моніторингу й домагається 
усвідомлення необхідності його запровадження, як підсистеми технології 
креативного навчання. З цією метою проводяться теоретичні та практичні 
заняття для усвідомлення основної ідеї, мети, завдань, принципів моніторингу 
та практичного оволодіння його процедурою. Крім того, готуються друковані 
бланки протоколів моніторингового дослідження; 

другому – експертного визначення умов та результативності: 
креативного навчання старшокласників на уроках, як при психолого-
педагогічному дослідженні, застосовуються загальнонаукові методи (аналіз, 
синтез, індукція, дедукція, гіпотетичний та системний методи, ідеалізація, 
узагальнення, формалізація, абстрагування), конкретні наукові методи 
педагогічних досліджень (спостереження, самоспостереження, опитування, 
бесіди, інтерв’ю, експертні оцінки, лабораторні експерименти, тести) та 
математичні методи обробки результатів наукових досліджень; 

третьому – узагальнення результатів моніторингу здійснюється 
формування і формулювання висновків про умови та результати діяльності 
окремих учнів, педагогів, класу як учнівської дослідницько-винахідницької 
лабораторії; 

четвертому – застосування інформації як результатів моніторингу про 
якість креативної навчання, яка доводиться для використання педагогічним 
колективом навчального закладу при проведенні педагогічних рад, нарад при 
директорі, нарад керівників закладів, для годин спілкування педагогів з 
учнями, індивідуальних консультацій з батьками; 
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п’ятому – програмування і планування діяльності закладу, що полягає 
у визначенні функцій і завдань всім вчителям закладу, які розподіляються в 
різні творчі групи за ознакою їх посадових обов’язків і залучаються до 
розроблення Річного плану діяльності закладу, методичного об’єднання, 
кафедри тощо. 

Моніторинг здійснюється систематично, а результати узагальнюються з 
використанням технічних засобів, завдяки яким одержані дані моніторингу 
вносяться в комп’ютер і створюється інформаційний банк. За потреби (учителі, 
батьки, керівники закладу) можуть одержати його дані, але з дозволу директора і 
згоди самого старшокласника, оскільки інформація моніторингу має конфіденційний 
характер. Окрім того, вона використовується для видання узагальнюючих наказів, 
рекомендацій, усних розпоряджень, розроблення і вдосконалення положень 
діяльності закладу в організації освітньо -виховного процесу. 

У визначенні креативності учнів складовими компонентами є рівень 
творчого розвитку психіки, мовлення, оволодіння прийомами творчої діяльності, 
як дослідження, фонд знань, умінь та навичок. При здійсненні моніторингу його 
виконавець, як дослідник, спостерігаючи, аналізує, оцінює діяльність здобувачів 
освіти або ж психолого-педагогічні умови їх діяльності вербально і математично, 
відповідно методологічної характеристики дослідження і використовуючи 
критерії оцінювання за трибальною шкалою (0, 1, 2). 

Наукова новизна локального моніторингу якості навчання полягає у 
створенні психолого-педагогічних умов застерігаючого спостереження й 
ефективної управлінської корекції оволодіння знаннями, вміннями, навичками 
природничих предметів та ефективного розвитку креативності. 

Теоретичне значення локального моніторингу якості креативного навчання, 
як підсистеми технології креативного навчання визначається тим, що він надає 
можливість швидко виявляти психолого-педагогічні проблеми навчання 
старшокласників і науково-обґрунтовано створювати відповідні умови розвитку 
їх креативності. 

Практичне значення учнівського моніторингу визначається тим, що він 
може бути практично використаний для вдосконалення організації і визначення 
змісту креативної освіти. 

У моніторингу якості освіти важливе місце займає оцінювання навчальних 
досягнень урочної діяльності учнів. Тому даній проблемі постійно приділялася і 
приділяється увага відомих вітчизняних і зарубіжних філософів, педагогів, 
психологів, медиків: С. Гончаренко, В. Бондаря Н. Буринської, В. Паламарчук, 
Г. Костюка, В. Моляко, О. Дубровського, Дж. Дьюі, О. Орлова та інших. 

Зокрема, О. Дубровський наголошував, що застосування оцінки має 
негативне значення у впливі на нервову систему. Він одночасно, як педагог і 
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медик експериментально за участю понад тисячі учнів визначив, що невміле 
застосування оцінювання і оцінки викликає захворювання дітей на 
дидактогенний невроз [1]. Незважаючи на велику увагу науковців та 
багаточисленні наукові публікації Е. Божович, Г. Дьяконова, Ю. Ковальчука, 
З. Калмикової, В. Кан-Калика, Н. Коломінського, М. Лукьянової, С. Максимової, 
С. Новікової, К Приходченка, Ю. Романенка, Н. Шумакової та інших з проблеми 
оцінювання навчальних досягнень учнів, вона залишається актуальною, оскільки 
в цьому процесі може зароджуватись психологічно сприятливий чи, навпаки, 
несприятливий клімат творчій діяльності. Попри зазначене, в педагогічній 
практиці, при визначенні навчальних досягнень, достатньо часто нехтують 
створенням сприятливого психологічного клімату для творчої діяльності. 

Головна причина полягає в тому, що вчителі достатньо часто ототожнюють 
оцінювання з оцінкою, не надаючи достатньої уваги першому, виставляють ті чи 
інші оцінки, не коментуючи їх, виходячи з нормативного або порівняльного 
підходу. Цим самим учні не одержують достатньої підтримки з боку вчителя не 
розуміючи достатньо сутності своїх помилок, упущень, недоробок тощо і не 
одержують належної психологічної підтримки. 

У забезпеченні психолого-педагогічних умов креативної освіти обов’язковим 
є розрізнення понять «оцінювання» й «оцінка». Під першим розуміємо процес 
аналізу засвоєння учнями знань, умінь та навичок відповідно до вимог шкільних 
програм і його психолого-педагогічний супровід, а під другим – математичний 
вираз першого в балах. У забезпеченні оптимальних умов розвитку креативності 
учнів в освітньому процесі оцінювання вчителем їх навчальних досягнень 
передбачає переважно особистісний підхід, що не дозволяє йому втручатися в 
особисту життєдіяльність молодих людей. Учитель має право тільки констатувати 
результати засвоєння освітнього матеріалу і, не визначаючи рівень особистої 
успішності учня, мотивувати його до навчання спонуканням без будь-якого 
примушення й моралізації про «погані» і «хороші» оцінки. 

Отже, основною ідеєю педагогічної системи оцінювання навчальних 
досягнень технології креативного навчання є ідея цінування будь-яких 
результатів освітньої діяльності, що узгоджується з розумінням кожного учня як 
унікальної особистості, що має особисте право на свободу вибору видів, змісту, 
способів, засобів діяльності, які не заперечують права інших, а лише сприяють 
їх утвердженню.  

Як відомо, навчання ніколи не оптимізується будь-яким одним мотивом і їх 
завжди буває багато, але оцінювання й оцінки є суттєвим фактором підвищення 
успішності. Міністерство освіти і науки України визначило основні положення 
щодо розуміння значення оцінювання й оцінок: вони є невід’ємним складником 
освітнього процесу; оцінювання й оцінки є одними з багатьох педагогічних 
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засобів; їх слід використовувати лише в тих випадках, коли вони не гальмують, 
а сприяють розвитку учнів; рішення про виставлення тої чи іншої оцінки має 
завжди конкретний характер [2]. 

Ураховуючи вище означене, в педагогічній технології креативного 
навчання вчитель, на якого покладаються різноманітні функції філософського, 
психологічного, педагогічного, санітарно-гігієнічного характеру в оцінюванні 
навчальних досягнень здобувачів освіти, дотримується принципів: 
 розуміння оцінювання як цінування будь-якими навчальними досягненнями; 
 мотивування на максимально високі досягнення на основі віри у власні 

необмежені інтелектуальні і творчі можливості; 
 використання оцінювання як зворотного зв’язку і надання необхідної для 

учня інформації про ефективність його діяльності, а не як засіб жорсткого 
контролю та психологічного тиску; 

 орієнтації на індивідуальну відносну норму в оцінці, коли крапкою відліку є 
сама особливість і розвитку її креативності; 

 терпимого ставлення до темпів реалізації задатків, розвитку здібностей і 
надбання предметних знань, вмінь, навичок; 

 емоційного залучення вчителя, яка не допускає байдужості і забезпечує 
пошук раціональних засобів заохочення, розвитку творчої мотивації і не 
використання психологічно непозитивних форм оцінок; 

 змістовності оцінювання, яке передбачає аналіз творчих засобів вирішення 
поставленої проблеми; 

 використання можливостей самостійно оцінювати свою роботу і співпрацю в 
цьому плані з ним; 

 створення позитивного емоційного фону оціночних ситуацій без порушення 
загальної творчої атмосфери; 

 організації оціночної діяльності, яка виключає виникнення ситуації 
конкуренції [4, 6, 7, 8]. 

Виходячи з викладених вище принципів, очевидно, що оцінка досягнень 
старшокласників у педагогічній технології креативного навчання здійснюється 
лише, як засіб заохочення до діяльності, а не примусу. З цієї причини вона 
передбачає, у першу чергу, самооцінку діяльності старшокласників і тому є 
результатом розумового аналізу, синтезу, порівняння та чуйного ставлення, 
співчуття одне одному. При оцінюванні вчитель акцентує увагу старшокласників на 
необмежених творчих і інтелектуальних можливостях людини і окремо кожного.  
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Сьогодні навчання дітей відбувається у незвичних для нас умовах. Це виклик 
не тільки для дітей, сімей, а й для вчителів. У непрості часи війни діти так само 
переживають стрес і тривогу. Їх відчуття підсилені тим, що вони не завжди 
розуміють, що відбувається. В цій статті ми розглянемо аспекти 
обдарованості, види обдарованості, психологічні особливості обдарованих 
дітей, поради для вчителів по роботі із обдарованими дітьми та особливості 
роботи педагога із обдарованими дітьми молодшого шкільного віку в умовах 
воєнного стану. 

Ключові слова: обдарованість, види обдарованості, психологічні 
особливості, стрес, страх, тривога, воєнний стан 

Nowadays, children's education takes place in unusual conditions for us. This is a 
challenge not only for children, families, but also for teachers. In difficult times of war, 
children also experience stress and anxiety. Their feelings are reinforced by the fact 
that they do not always understand what is happening. In this article we will consider 
aspects of giftedness, types of giftedness, psychological characteristics of gifted 
children, advice for teachers on working with gifted children and features of the 
teacher's work with gifted children in martial law. 

Key words: giftedness, types of giftedness, psychological features, stress, fear, 
anxiety, martial law 

 
Основні аспекти обдарованості 
У психологічній літературі можна визначити в основному декілька аспектів 

обдарованості. Першим аспектом обдарованості є обдарованість вроджена або 
ще як її називають «актуальна» та набута — «потенційна». 

Вроджена («актуальна») обдарованість — це особливий стан індивіда, який 
характеризується насамперед активністю, швидкістю сприймання і переробки 
інформації, пошукової поведінки водночас із сильною індивідуалізацією 
(спеціалізацією) цих процесів бо здібні інакше відображають світ, його логіку та 
ін. Спеціалісти до цього аспекту обдарованості включають й природні 
здібності.[1] 

Багато відомих вчених, музик, художників, письменників проявляли свої 
видатні здібності ще в дитячі роки. Усім відомі яскраві творчі досягнення 
маленького В.-А. Моцарта, видатні здобутки у дитинстві Ф. Гальтона, В. Гюго. 

mailto:sunrise353@ukr.net
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Набутою або «потенційною» називається така обдарованість, яка 
проявилася в певній галузі науки у дорослому віці. 

По-друге, обдарованість поділяється на загальну як «універсальну 
здібність» (здібності до усього) та спеціальну. 

Більшість дослідників впевнені в тому, що обдарованість — інтеграційна 
(сумарна) особистісна властивість. Інакше кажучи, якщо людина обдарована, то 
вона здатна досягати успіхів у багатьох галузях. Ця обдарованість називається 
загальною. 

Спеціальна обдарованість, тобто обдарованість в однієї сфері діяльності, яка 
завжди придатна до якогось типу обдарованості (математична, літературна, 
спортивна тощо).[2] 

Види обдарованості 
В. В. Щорс розрізняє такі види обдарованості дітей[3]: 

• художня обдарованість у галузях авторської майстерності, літератури, 
музики, мистецтва, скульптури, техніки тощо; 

• творча обдарованість. У дитячому віці людина здібніша до творчості, ніж 
у зрілому. На дитину не впливають стереотипи. Вона вільна у своїх 
творчих виявах, творить тому, що їй подобається сам процес творчості. Ця 
діяльність приносить дітям радість відкриття. Іншими словами, для дітей, 
на відміну від дорослих, творчість є життям. 

• соціальна обдарованість — це виняткова здатність вибудовувати 
довготривалі конструктивні взаємовідносини з іншими людьми. У 
спілкуванні з однолітками обдарована дитина майже завжди бере на себе 
роль керівника та організатора колективу. Загальні риси лідерської 
обдарованості: інтелект вище середнього; вміння приймати рішення; 
здатність мати справу з абстрактними речами, з плануванням майбутнього, 
з часовими обмеженнями; гнучкість; здатність пристосовуватися; почуття 
відповідальності; впевненість у собі; наполегливість та ентузіазм; вміння 
чітко висловлювати думки. 

• інтелектуальна та академічна обдарованість. Загальні риси інтелектуальної 
обдарованості: гострота мислення; спостережливість; виняткова пам'ять; 
виявляє виражену і різнобічну допитливість; довготривалі заняття однією 
справою; легкість у навчанні, вміння добре викладати свої думки; 
демонстрація здібностей до практичного здобуття знань; виняткові 
здібності до розв'язання задач. Обдаровані діти в традиційній школі не 
рідко трієчники. 

• рухова (психомоторна) обдарованість — виключно спортивні здібності. 
• духовна обдарованість пов'язана з моральними якостями, альтруїзмом. 
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• практична обдарованість проявляється в тому, що люди, які з великим 
успіхом користуються інтелектом в повсякденному житті, не обов'язково 
на роботі домінують у вирішенні проблем, де задіяне абстрактне мислення, 
та й академічні здібності не завжди вказують на інтелект. 

Психологічні особливості обдарованих дітей 
Ранній вияв таланту допоможе не помилитися у визначенні майбутнього 

кожної дитини особливо в тому віці, коли саме обдарованість має 
найоптимальніші природні умови для свого становлення. Наприклад, обдаровані 
діти відрізняються серед ровесників кращим інтелектуальним розвитком, своєю 
комунікабельністю, різноманітністю інтересів тощо. 

Ж. Ш. Тарасьє вважає, що обдаровані діти більш за все страждають від так 
званої дисінхронії в темпах розвитку інтелектуальної, афективної та моторної 
сфери. Під терміном «дисінхронія» розуміємо ефект прискореного розвитку 
одного із психічних процесів у взаємодії із звичайним (відповідним віку) або 
навіть пригальмованим розвитком іншого.[4] 

Вважається, що дисінхронія може бути причиною неадаптованої поведінки 
обдарованої дитини чи підлітка в його взаємодії з оточуючим середовищем. 
Особливості навчання можуть, як посилити, так і послабити дисінхронію. 

Найпоширеніший вид дисінхронії пов'язаний з розвитком інтелектуальних 
та комунікативних процесів. Відомо, що високий рівень інтелектуального 
розвитку не гарантує тільки дитині, а й дорослому успішність у спілкуванні з 
іншими людьми, доволі це призводить до ускладнень у встановленні контактів 
та під час комунікації, саме в цьому проявляється феномен інтелектуально — 
соціальної дисінхронії. Обдаровані діти і підлітки у яких є труднощі у 
спілкуванні часто замінюють візуальний контакт з іншими людьми на 
спілкування у Chat(i) (за допомогою Інтернету), але при цьому треба чітко 
усвідомлювати, що під час такого спілкування суттєво змінюється сам процес 
порівняно з традиційними формами. 

По-перше, змінюється зміст ряду комунікативних цілей, і зникають або 
модифікують деякі складні комунікативні дії, які вимагають високого розвитку 
соціально – перцептивних, емоційних процесів (емпатії) та соціальної компетенції. 
По-друге, змінюються способи практичної реалізації комунікативних цілей. 

Існують особливі «сензитивні» періоди, коли діти «ніби всмоктують» усе 
оточуюче їх. Вони здатні займатися декількома справами відразу. Обдарована 
дитина часто не терпить яких-небудь обмежень своїм дослідженням. На думку 
Ж. Піаже, функція інтелекту полягає в обробці інформації, яка дорівнює 
аналогічній функції організму по переробці їжі. Для мозку так само природно 
вчитися, як для легень дихати. Прагнення людини до пізнання і стимулювання 
розуму — така ж нагальна потреба, як голод і спрага. Якщо ви чимось глибоко 
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захоплені, ви забуваєте про голод і втому. Вчені стверджують, що в 
обдарованих і талановитих дітей біохімічна й електрична активність мозку 
підвищена, їхній мозок відрізняється величезним «апетитом» — ще й 
величезною здатністю «переварювати» інтелектуальну їжу. Правда, ми ще 
зможемо переконатися, що і вони іноді «відкушують» більше, ніж можуть 
«проковтнути». Обдаровані діти звичайно мають відмінну пам'ять, що 
базується на ранній мові й абстрактному мисленні. їх відрізняє здатність 
класифікувати і категоризувати інформацію і досвід, уміння широко 
користуватися накопиченими знаннями, їхня схильність до класифікації і 
категоризації ілюструється й улюбленим захопленням, властивим 
обдарованим дітям, — колекціонуванням. Багато радості доставляє їм 
приведення своїх колекцій у порядок, систематизація і реорганізація 
предметів колекції. Причому оформлений акуратної постійної експозиції не є 
їхньою метою. 

Надзвичайна чутливість обдарованих дітей до оточуючого середовища, 
загострене сприйняття своїх досягнень і невдач, наявність динамічного зв'язку 
між емоційним настроєм, здатністю до саморегулювання і шкільною 
успішністю говорять про те, що афективний розвиток повинен стати 
предметом пильної уваги при навчанні обдарованих дітей[4]. 

Що ж мається на увазі під емоційним розвитком і які його основні цілі? 
Серед цілей можна виділити три, які представляються нам найбільш важливими. 
• Забезпечення розвитку адекватної Я-концепції і самоповаги. 
• Розвиток здатності чуйного ставлення до людей. 
• Формування навичок навчання і соціальної взаємодії. 

Особлива відповідальність лежить на вчителях, спілкування з якими значно 
впливає на емоціональний (афективний) розвиток дітей.[5] 

Для успішної роботи з обдарованими дітьми вчителю необхідно: 
1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих 

дітей. 
2. Виявляти здібності учнів за такими параметрами: 

• характеристика уваги; 
• особливості мислення; 
• характеристика пам'яті; 
• особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної 

діяльності. 
3. Внести зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би 

цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною. 
4. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на 

навчання «хочу все знати», а не «хай мене навчать». 



318 

5. Використовувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового 
характеру. 

6. Поєднати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком 
істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і 
аналізом природних явищ. 

Робота з обдарованими дітьми в умовах воєнного стану 
Повномасштабне вторгнення росії на територію нашої держави розділило 

наші життя на «до» та «після». Змінилися умови, в яких ми маємо жити, 
змінилися ми, змінилися наші діти. Дуже помилково вважати, що діти самі все 
розуміють та спираючись на це твердження, не обговорювати події з ними. 
Так, розуміють, але при перенасиченні інформацією, роблять власні висновки. 
Часто ці висновки є перебільшеними та надзвичайно травмуючими для них. 
Слід пам’ятати, що обдаровані діти відчувають та переживають ситуацію 
набагато гостріше. Тому дорослі поряд мають підтримувати їх та 
проговорювати всі теми, що турбують дитину. Значимим дорослим для 
обдарованої дитини дуже часто стає вчитель. Саме педагог може допомогти 
дитині певною мірою адаптуватися до складних життєвих обставин та 
пережити травмуючі події. Внаслідок подій воєнного характеру дитина може 
відчувати страх, тривогу та навіть агресію. 

Страх – це негативна емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному 
чи соціальному існуванню індивіда і спрямована на джерело дійсної чи уявної 
небезпеки. 

Тривога – негативно забарвлена емоція, що виражає відчуття 
невизначеності, очікування негативних подій, неконкретні передчуття. На 
відміну від причин страху, причини тривоги індивідом зазвичай не 
усвідомлюються. 

Агресія (лат. aggressio – напад) – інстинктивна індивідуальна поведінка, 
породжена страхом, люттю тощо, яка виражається в спричиненні шкоди (чи його 
загрозі) іншим людям або самому собі. 

Часто діти змушені покинути свої домівки, пережили втрату рідних чи 
зазнали насильства. Вчитель, підтримуючи зв’язок із дитиною, може стати тією 
ниточкою, що допоможе їй триматися. При роботі з дітьми в період воєнного 
стану потрібно дотримуватися певних правил: 
• Зберігайте спокій у будь-якій ситуації. Психологічна рівновага – понад усе! 

Не піддавайтеся інформаційному хаосу, не «пропускайте крізь себе» кожну 
новину, але реально оцінюйте загрози. 

• Говоріть дитині правду, але оберігайте від негативу. Говоріть із дитиною 
спокійно, в спокійних умовах. Не акцентуйте увагу лише на негативі.  

• Будьте терплячі до дитячих питань. Відповідайте спокійно та зважено. 
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• Допоможіть дитині «перемикатися» зі стресової ситуації. 
Дитяча психіка влаштована таким чином, що діти швидко «перемикаються» 

з однієї ситуації на іншу, але негативні емоційні реакції можуть загострюватися 
в разі повторення подібних стресових ситуацій. 

Діти дуже часто говорять про смерть. І це така тема, якої не можна уникати. 
Треба говорити, що смерть існує і що війна – одна з причин, яка може призвести 
до смерті. Але якщо ми говоримо з дитиною, чий тато на війні, то кажемо, що ми 
зробили все, щоб з татом усе було добре. Ми не говоримо дитині, що тато точно 
залишиться живим, бо не знаємо майбутнього. Ми не можемо запевняти дитину 
в тому, в чому ми самі не певні. Але маємо пояснювати, що саме ми зробили для 
того, щоб цього не сталося. Якщо ми говоримо з дитиною, яка вже втратила 
когось із рідних, то маємо допомогти їй виговоритися, виплакатися, створити 
історію про цю людину, яка залишиться в її серці й пам'яті. Ми говоримо, що це 
дуже сумно, це треба пережити, але ти маєш жити далі, розповідати своїм 
друзям, а потім своїм діткам про те, який в тебе був тато, дідусь чи дядько. Треба 
допомогти зробити історію, створити скриньку пам'яті, куди складати особливі 
речі, що належали цій людині. Важливо, щоб дитина розуміла, скільки доброго 
залишилося після цієї людини. 

Найголовніше – не усувати дитину від правди. Багато хто не говорить дітям, 
що загинув тато чи дядько. Цього не можна робити. З дітьми треба говорити. 
Більше того, якщо є можливість, діти мають бути присутніми на похороні. Бо 
якщо дитина не мала можливості попрощатися з близькою людиною, це 
залишається серйозною причиною багатьох психологічних проблем у 
майбутньому. 

У нинішніх умовах ми, як педагоги, повинні перемістити фокус уваги з 
академічних успіхів на підтримку і нормалізацію психічного стану учнів. Зараз 
це нормально. Ми всі можемо і повинні долучитись до цього в рамках 
викладання свого предмету. 

Демонстрація власного спокою та врівноваженості – це найбільш простий 
спосіб допомогти заспокоїтись нашим дітям. 

Дайте учням можливість висловитись: розповісти про свій настрій, 
розказати про свої справи. Коли людина називає (проговорює) свої емоції, у неї 
змінюється активність у відділах головного мозку і таким чином знижується 
тривожність. 

Дозвольте учням говорити про свій сум чи злість, але обов’язково 
спрямуйте їх увагу на маленькі перемоги, сильні сторони, гарні новини. У 
кожному дні можна знайти щось позитивне! Допоможіть учням побачити це, 
навчіть їх помічати це. У вашому арсеналі повинно бути багато тем для розмов, 
які зможуть переключити емоції дітей. 
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Якщо вам відомо, що в одного з учнів відбулась жахлива травмуюча 
подія, не розпитуйте про це детально. Повторення деталей може викликати 
повторну травматизацію психіки. Також пам’ятайте, що якщо хтось ділиться 
страшними подіями в групі – це може сприяти травматизації інших слухачів. 
Якщо у дитини є потреба поділитись, за можливості, краще запропонувати їй 
поспілкуватись після уроку індивідуально, або спрямувати цю роботу на 
психолога. 

Нинішня ситуація могла позначитись на поведінці учнів, на їх здатності 
засвоювати матеріал. Стрес міг вплинути на увагу, пам’ять, на здатність 
зосереджуватись. Дорослим треба взяти до уваги, що крім описаного, один з 
механізмів захисту психіки – це регрес. Тобто деякі діти можуть 
демонструвати поведінку, яка притаманна меншим за віком учням. До цього 
потрібно поставитись терпимо та з розумінням. Не можна докоряти дітям. 

Не зайвим буде нагадати вчителям про турботу про себе. Пам’ятайте: для 
того, щоб надавати допомогу іншим, необхідно відновлювати свій власний 
ресурс, задовольняти свої базові потреби. Подбайте про безпечне місце для 
себе, де ви зможете проводити уроки. Обговоріть з рідними порядок дій у разі, 
якщо оголошено тривогу під час того, як ви проводите урок. Розробіть свій 
алгоритм дій. 

Донесіть до учнів думку про те, що щодня, не зважаючи на хочу/не хочу, 
можу/не можу, ми всі маємо виконати декілька задач: соціальну, фізичну і 
когнітивну. 

Ми повинні підтримувати спілкування з родичами та знайомими, задати 
хоч одне питання «як ти там?», бо єдність та підтримка важливі для всіх. 

Нам потрібен рух, особливо у стресі – це стабілізує, приводить до тями і 
надає сил для подальших дій. Хоча б три присідання або ходьба колами, будь-
який активний і хоча б відносно інтенсивний рух. 

А ще нам потрібні наш мозок і здатність вчитись, запам’ятовувати і 
аналізувати. Тож вкрай важливо задіяти цю функцію. Щодня хоча б щось одне 
вивчити і запам’ятати: іноземне слово, інструкцію з надання медичної 
допомоги чи іншу корисну інформацію. Важливо не просто подивитись, а саме 
вивчити! 

Порадьте дітям поспати, відпочити, але не дозволяйте лежати весь день в 
куточку, дивлячись у стінку чи у телефон. Настоюйте на тому, що дитина 
повинна зробить хоча б одну маленьку дію! 

Намагайтесь жартувати з учнями, посміхатись до них, викликати 
посмішку у відповідь. Гумор має терапевтичну дію. В нагоді стануть смішні 
історії, питання на кмітливість. 
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Дотримання цих простих правил та порад допоможе зберегти нормальний 
емоційний стан наших дітей. А академічні знання ми обов’язково надолужимо 
після стабілізації ситуації. 
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Анотація: у статті викладено основні вимоги до змісту навчання 
математики та методи роботи по розвитку творчого мислення студентів на 
заняттях з дисциплін математичного циклу. 
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Формування творчої особистості студента – нагальна проблема сучасної 

психолого-педагогічної науки і практики. Радикальна зміна суспільства – 
суперечливий, складний і тривалий процес, пов’язаний з пошуком нових шляхів 
в усіх сферах життя людей. Гуманізація та демократизація суспільства, 
інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки та технології в світі – все це 
обумовлює необхідність формування особистості юного громадянина як творчої, 



322 

розвитку потенційних творчих можливостей кожної дитини, підготовки її до 
плідної продуктивної праці [2]. 

Нині існуюча в Україні система освіти не повною мірою задовольняє 
потреби, які постають перед нею в умовах культурного та духовного 
відродження українського народу. 

Творче мислення – це процес знаходження нового, оригінального способу 
розв’язування задач. У творчому мисленні найбільш повно виявляються 
інтелектуальні здібності людини, її творчий потенціал. Творчі можливості 
знаходять вияв у швидкому темпі засвоєння знань, у широті їх перенесення у нові 
умови, в самостійному оперуванні ними [4]. 

Перед тим, як розробити методичну систему розвитку творчого мислення 
студентів, необхідно вказати на методичні вимоги до змісту навчання, які 
сприяють розвитку творчого мислення. Перші чотири вимоги наведені нижче 
запропонував М. І. Бурда [1]. 

1. Необхідно послабити дискретність змісту навчання, зменшити обсяг 
громіздких обчислень та перетворень і посилити його неперервність, 
функціональність, що дає можливість адекватніше математизувати практичні 
ситуації, успішно опановувати сучасними інформаційними технологіями. 

2. Зміст навчання повинен відповідати принципу соціальної ефективності: 
обсяг математичних знань має бути достатнім для самостійного продовження 
навчання.  

3. Відбираючи зміст навчального матеріалу, необхідно враховувати 
принципи пріоритету розвиваючої функції навчання. Цей принцип вимагає 
реалізації діяльнісного підходу і сприяє інтенсифікації навчального процесу. Він 
спрямований не лише на застосування готових знань, але і на створення 
педагогічних ситуацій, які стимулюють самостійне відкриття студентами 
математичних фактів. Тому навчальний матеріал повинен містити загальні схеми 
розв’язування задач, загальні схеми моделювання задачних ситуацій, відомості 
про суть задачі, її структуру. У підручниках варто виділяти алгоритми й 
евристики, якими визначається процес переходу від вихідних даних до шуканого 
результату, а також завдання на пошуки алгоритмів і евристик шляхом 
узагальнення розв’язання певного складу задач. Розвитку творчого мислення 
сприяє персоніфікований виклад матеріалу в підручнику, тобто аналіз, де це 
можливо, математичних фактів в аспекті їх історичного становлення і розвитку. 

4. Зміст навчання має бути розрахований на реалізацію основних видів 
диференціації: за змістом навчального матеріалу (програми і підручники 
відбираються за обсягом матеріалу, його змістом і впорядкованістю); за рівнем 
програмованих вимог до математичної підготовки студентів (рівнева 
диференціація) [5].  
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5. Матеріал описового характеру, що підлягає засвоєнню не маже сприяти 
розвитку творчого мислення студентів, оскільки він не відповідає самій 
специфіці творчого мислення. Зміст матеріалу може бути спрямований на 
застосування вже відомих закономірностей у відносно нових ситуаціях, де учням 
необхідно відшукати  відносно нове застосування відомих теоретичних 
положень. Матеріал може передбачати деяку перебудову знайомих способів 
розв’язування, доведення, дослідження, а також вибір із багатьох можливих 
варіантів найбільш раціонального. 

6. Зміст освіти має бути спрямований на стимулювання пізнавальної 
діяльності студентів. Тільки за таких умов розумова сукупність може бути 
продуктивною і розливальною. 

7. Матеріал повинен бути не занадто складним і водночас не занадто 
простим для студентів (відповідати зоні найближчого розвитку). Вибір матеріалу 
визначається початковим мінімумом знань (включаючи й операційну сторону) та 
здатністю до легкої актуалізації цих знань. 

8. Найбільший ефект має матеріал, який передбачає відкриття нових 
причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей, загальних принципів 
розв’язування цілого класу задач, в основі яких лежать ще невідомі студентам 
відношення, а також матеріал, який містить нові способи дій та алгоритми. Саме 
такий матеріал підвищує активність розумової діяльності, викликає інтерес.  

9. Дослідження показують, що у ВНЗ раціонально вивчати окремі теми 
крупними блоками. Для розвитку творчого мислення необхідно створити 
принципово нову структуру навчального матеріалу, частина якого давалася б на 
самостійне опрацювання студентам. Під структуруванням навчального 
матеріалу прийнято розуміти процес виявлення його елементів (значущих 
частин) і встановлення істотних зв’язків між ними. Такі елементи й зв’язки в їх 
сукупності утворюють структуру навчального матеріалу. 

Розвиток творчого мислення вимагає створення таких логічних конструкцій 
наукових знань, які були б інструментом пізнавальної діяльності, інструментом 
мислення взагалі і творчого мислення зокрема, способом, що забезпечує перехід 
від філософських форм, рівнів та станів пізнавальної діяльності до більш 
високих. Система знань повинна бути впорядкована і організована таким чином, 
що частина цих знань була ущільнена і зведена до єдиної логічної основи. У 
цьому плані відомі роботи П. М. Ерднієва (ідея укрупнення дидактичних 
одиниць), система роботи В. Ф. Шаталова (ідея розгортання і згортання 
навчального матеріалу з допомогою опорних схем і сигналів). 

Для розвитку творчого мислення студентів потрібно:  
– розробити таку структуру навчального матеріалу, яка б виявилася 

раціональною і економною з точки зору її засвоєння й зберігання в довгочасній 
пам’яті студента; 
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– відшукати і закласти в створювану структуру способи ущільнення 
матеріалу, його згортання і розгортання, щоб звільнити студентів від 
необхідності тримати в пам’яті великий об’єм фактичного матеріалу (це 
завдання набуває особливої актуальності в умовах безперервного збільшення 
потоку наукової інформації); 

– побудувати навчальний матеріал так, щоб в нього можна було внести як 
необхідний елемент засвоєння формально-логічний апарат навчально-
пізнавальної діяльності (успішне засвоєння цього апарату забезпечує розвиток 
творчого мислення). 

10. Для розвитку творчого мислення студентів доцільно використовувати 
матеріал, в основі якого лежить поглиблене розуміння основних відношень між 
його істотними ознаками, закономірностями, загальними принципами, а також 
бажано, щоб матеріал мав високий рівень узагальненості.  

Основні характеристики та особливості творчого мислення студентів, які 
проявляються в якостях їх розуму і від яких залежить рівень та специфіка 
научуваності, такі: 

1. Глибина розуму, що проявляється у рівні істотності ознак, якими студент 
оперує при оволодінні новим матеріалом, у рівні їх узагальнення. 

Протилежна якість – поверховість розуму. Проявляється у виділенні 
зовнішніх одиничних ознак, у встановлені випадкових зв’язків між ними, що 
свідчать про низький рівень їх узагальнення. 

2. Гнучкість розуму проявляється у рівні мінливості розумової діяльності, 
що відповідає зміненим умовам досліджуваної ситуації.  

Протилежна якість – інертність. Виявляється у схильності до шаблонів, 
традиційних підходів у розвитку думок. 

3. Стійкість розуму виявляється в орієнтації на сукупність виділених раніше 
істотних ознак, на вже відомі закономірності. 

Не стійкість розуму виявляється в необґрунтованій зміні і складності 
орієнтації на ознаки, які характеризують нове поняття чи закономірність. 

4. Усвідомленість розумової діяльності полягає в тому, що студент може 
вказувати мету, результативність розумової діяльності і способи, з допомогою 
яких цей результат одержаний. 

Неусвідомленість розумової діяльності полягає в тому, що студент може не 
розказати, як він розв’язував задачу, не в змозі вказати на ті ознаки, на які він 
спирався, даючи ту чи іншу відповідь. 

5. Самостійність розуму виявляється в активному пошуку нових шляхів 
розв’язання. На високому рівні розвитку самостійності розуму, студент шукає не 
тільки правильний, але й оптимальний шлях розв’язання, що виходить за рамки 
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поставленої задачі. Цей високий рівень Д.Б.Богоявленська охарактеризувала як 
“креативність”(від англ. слова  creativity – творчість). 

Протилежна якість – поверховість розуму, супроводжується намаганням 
студента копіювати вже відомі способи розв’язування, уникати інтелектуальної 
напруги.  

6. Чуттєвість допомоги (чим менша допомога, яка потрібна для розв’язання, 
тим відносно вища творчість мислення). 

Від цих якостей розуму великою мірою залежить творчість розумової 
діяльності [3]. 

Зупинимося на найвідоміших методиках, що стимулюють та розвивають 
продуктивну творчу розумову діяльність. Виділяють індивідуальні та групові 
методи та системи навчання, які застосовувалися ще в Академії Платона, лікеї 
Аристотеля, садку Епікура. 

Американський психолог А. Осборн запропонував “брейнстормінг” або 
“мозковий штурм”, як груповий метод розв’язування проблем, що активізує 
творчу думку. Стимулювання творчої активності досягається завдяки 
дотриманню чотирьох правил: виключається критика, можна висловлювати 
будь-яку думку, не боячись, що її визнають невдалою; чим більш оригінальною 
є ідея, тим краще, заохочуються найнесподіваніші асоціації; кількість ідей 
повинна бути якнайбільшою. Психологічна доцільність цього методу в тому, що 
учасники повинні бути максимально активними, розкутими, обстановка – 
невимушеною. Різновиди методу: діалоговий, подвійний, масовий... 

Другий не менш популярний метод – “синектика”. Сутність синектики 
полягає в тому, щоб зробити незнайоме знайомим, а на звичне подивитися з 
іншої точки зору. Це досягається з допомогою чотирьох типів операцій: 
ототожнення себе з яким-небудь елементом проблемної ситуації, використання 
поетичних образів і метафор для формулювання задачі; пошук необхідних 
прикладів в інших областях знань; фантастична аналогія, за допомогою якої 
проблема мислено розвивається ніби у чарівній казці, при цьому ігноруються 
фундаментальні закони. Одне із завдань синектики – відхід від типового, погляд 
на проблему збоку, щоб знову повернутися до початкової сутності.  

Досить популярним в останній час став метод морфологічного аналізу, який 
був розроблений швейцарським астрономом Цвіккі. Сутність методу зводиться 
до вивчення різноманітних варіантів, що визначаються особливостями будови – 
морфологією створюваного пристрою. Спочатку потрібно максимально точно 
сформулювати задачу: виявити, по можливості, всі основні дані пристрою і його 
окремих характеристик; скласти матриці усіх можливих варіантів по кожній із 
вказаних характеристик, потім всі дані просумувати в цілому; визначити 
конкретну значимість всіх варіантів розв’язання; вибрати найбільш придатні 
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варіанти. Одним словом, в основі методу розгорнута аналітико-синтетична 
діяльність дослідника.  

Метод “гірлянд асоціацій” ґрунтується на закономірностях людської 
психіки і передбачає активізацію понятійно-вербальної діяльності суб’єкта 
шляхом “включення” слів-подразників [6]. Метод включає десять станів: 
визначення синонімів об’єкта; довільний вибір випадкових об’єктів; складання 
переліку ознак випадкових об’єктів; генерування ідеї шляхом приєднання до 
об’єкта ознак випадково вибраних об’єктів; генерування гірлянд асоціацій із 
ознак випадкових об’єктів; генерування нових ідей; вибір альтернативи; оцінка і 
вибір раціональних варіантів ідей; вибір оптимального варіанта.  

Стратегія семикратного пошуку ґрунтується на реалізації семи етапів, на які 
поділяється творчий пошуковий процес: побудова графіків генезису проблеми та 
засобів її розв’язання; аналіз функції системи; нове уточнення формування 
проблеми із врахуванням аналізу функції шуканої системи; усвідомлено – 
логічне варіювання факторів; інтуїтивно-творчий пошук розв’язування 
проблеми; оцінка альтернативних ідей; конкретизація винахідницьких задач [6]. 

Висновок: наведені в роботі вимоги до змісту навчання сприяють розвитку 
творчого мислення студентів; в основі перерахованих вище методик лежить 
розгорнута аналітико-синтетична діяльність суб’єкта, інтуїтивний пошук 
розв’язування проблем з подальшою вербалізацією всіх розумових процесів. 
Використання розглянутих змісту і методів навчання свідчить, що постійне їх 
використання та чергування, сприяє кращому розвитку творчого мислення 
студентів. 
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Анотація. У статті йдеться про проблеми діагностики та інтерпретації 
здібностей, творчості й обдарованості особистості, актуалізованих у сучасних 
суспільствах, та окресленні можливостей подолання цих проблем. 

Annotation. Speech in the article about the problems of diagnostics and 
interpretation of capabilities, work and gift of personality, in modern societies, and 
lineation of possibilities of overcoming of these problems. 
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Вступ. Творчість і обдарованість розглянуто як системні утворення, основу 

яких становлять загальні і спеціальні, потенційні й актуальні здібності 
особистості, що виявляються в процесі і результатах її діяльності.  
Проаналізовано структуру і функції творчості і обдарованості та запропоновано 
робочу структурно функціональну модель цих феноменів. Акцентовано 
значення особистісної складової в структурі творчості і обдарованості. Означено 
проблеми, пов’язані з діагностикою й інтерпретацією творчості й обдарованості 
особистості та окреслено можливості подолання цих проблем.  

Питання, пов’язані із такими якісними характеристиками особистості, як 
здібності, творчість, обдарованість, віддавна цікавлять людство, певні кола 
фахівців і чи не кожну окрему людину в певні періоди її життя, а надто – коли 
вона постає перед необхідністю осмислення свого призначення в світі і 
можливостей це призначення реалізувати або ж коли їй стається приймати 
важливі доленосні рішення, що вимагає від неї оцінки себе крізь призму 
актуальних і потенційних можливостей конкурувати з іншими суб’єктами 
соціального життя, оцінювати власну соціальну й професійну компетентність й 
спроможність успішно виконувати ту чи ту діяльність тощо. І в цих випадках 
часто постає потреба в кваліфікованих консультаціях фахівців, заснованих в 
першу чергу на процедурах кількісної і якісної діагностики загальних і 
спеціальних здібностей людини.  

У зарубіжній й українській психології розроблено належний теоретико-
методологічний фундамент дослідження здібностей викладачів і студентів та 
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напрацьовано представницьку методичну базу (В. Штерн Л. І. Анциферова, 
К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, Г. С. Костюк, В. О. Моляко, 
О. Л. Музика, О. О. Музика, О. І. Савєнков та інші) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].  

Проте через об’єктивні і суб’єктивні причини, які загострилися в зв’язку з 
новим укладом життя в сучасних медіасуспільствах з розвиненими 
інформаційно-комунікативними й іншими технологіями, дискусійність 
пов’язаних із цим питань залишається досить актуальною, особливо в ситуаціях, 
коли постає необхідність у перебудові старих соціальних (у т. ч. освітньо-
виховних) систем та запровадженні нових інноваційних схем соціальної 
взаємодії, що потребує активації адаптаційних ресурсів і механізмів.  

Виклад основного матеріалу. Нове життя в умовах воєнного стану, 
сучасних інформаційних суспільствах, спричинений високими темпами 
розвитку інформаційних і соціальних технологій, змушує людей переглядати 
чимало стандартів (які донедавна здавалися цілком усталеними і зрозумілими і 
щодо яких у цих суспільствах існував високий рівень згоди) стосовно важливих 
психологічних та інших феноменів, які визначають перебіг і якість 
індивідуального і соціального життя в цих суспільствах. До психологічних 
феноменів, які (з огляду на новий уклад життя в інформаційних суспільствах і 
нові вимоги, які висуваються до мешканців цих суспільств) потребують 
перегляду традиційних уявлень про них та їх аналіз, належать насамперед ті, які 
гарантують успішне функціонування індивідуальних і колективних суб’єктів 
суспільного життя в умовах перенасичення інформацією, альтернативних 
комунікаційних реальностей, зростання вимог до конкурентоспроможності на 
ринку праці, оволодіння новими технологіями. 

 Отже, до таких феноменів можна відносити, зокрема, спеціальні здібності, 
обдарованість, творчість. У широкому і найбільш загальному розумінні здібності 
‒ це індивідуально-психологічні особливості людини, які створюють умови для 
особливо успішного виконання нею певної діяльності.  

Таке визначення дає підстави говорити про загальні (універсальні для будь-
яких видів діяльності) і спеціальні (специфічні для певних окремих діяльностей) 
здібності. Загальні здібності характеризують і визначають рівень і якість будь-
якої діяльності і залежать насамперед від сформованості пізнавальних процесів 
– уваги, пам’яті, мислення, уяви тощо. Вони забезпечують відносну легкість 
засвоєння знань, умінь і навичок, необхідних для виконання тих чи тих видів 
діяльності. Однак, цілком природно, що одних лише загальних здібностей не 
досить для виконання певних специфікованих видів діяльності ‒ мистецької, 
літературної, спортивної, вузькопрофесійної. У цьому разі йдеться про 
спеціальні здібності, які пов’язані із загальними (чим вищий рівень розвитку 
останніх, тим кращі можливості для розвитку спеціальних здібностей), але 
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істотно від них відрізняються. Основна відмінність полягає насамперед у тому, 
що спеціальні здібності тлумачаться не стільки як певні психологічні властивості 
пізнавальної діяльності індивідів, скільки як властивості їх особистості, які 
зрештою й гарантують високу результативність останньої в оволодінні 
знаннями, уміннями і навичками (компетенціями, як нині прийнято говорити), 
необхідними для успішного і творчого здійснення певних видів діяльності. І ця 
«особистісна складова» спеціальних здібностей має надзвичайно важливе 
значення при осмисленні феноменів творчості й обдарованості як системних 
утворень, основу яких становлять потенційні (наявні, але не реалізовані в 
діяльності) і актуальні (успішно реалізовані в окремих видах діяльності) 
спеціальні здібності особистості [1; 3; 6].  

Свого часу Б. М. Теплов говорив про здібності як необхідне вихідне поняття 
для аналізу й операціоналізації обдарованості [6]. В рамках цієї статті 
обдарованість розумітимемо як системну якість особистості, яка 
характеризується високим рівнем розвитку здібностей, ціннісним ставленням до 
власних здібностей як основи особистісної ідентичності, спрямуванням на 
розвиток, саморозвиток і творчість. Це система ресурсів, яка становлять творчий 
потенціал особистості, який гарантує її здатність швидко орієнтуватися й 
пристосовуватися до динамічних умов життя та успішно вирішувати проблеми, 
які при цьому постають. Своєю чергою творчість розумітимемо як 
функціональний вимір обдарованості, активну продуктивну діяльність 
особистості, яка спрямована на створення якісно нових матеріальних чи 
духовних продуктів і характеризується: а) високими досягненнями і 
результатами в сферах, де вона реалізується (матеріальна складова творчої 
діяльності); б) стабільно високими показниками розвитку і саморозвитку 
особистості, її суб’єктно-ціннісної саморегуляцій, її адаптивності до умов і 
обставин в процесі виконання цієї діяльності (особистісна складова). При цьому 
результати творчої діяльності не мають прямого зв’язку з вихідними умовами і є 
суто «авторськими»: ніхто, крім автора, не може отримати точно такий 
результат, навіть якщо перебуватиме в подібній вихідній ситуації.  

Знаний вітчизняний дослідник В. О. Моляко розглядає обдарованість як 
вихідну умову творчої діяльності, а саме як особливу, «стратегіальну» 
організацію свідомості, як інструмент впорядкування «безладу мислення», 
акумулювання і систематизації знання, «насичення свідомості змістом», 
проектування смислів, що зрештою дає носіям стратегіально організованої 
свідомості успішно (швидко і якісно) не тільки створювати цінності, 
розв’язувати проблеми, а й досягати особистої рівноваги й гармонії [1].  

На ціннісній природі обдарованості наголошують і інші українські 
дослідники. Зокрема, О.Л. Музика і О.О. Музика вважають обдарованість 
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комплексною ознакою особистості, яка визначається не тільки знаннями, 
уміннями і навичками (які набуваються), не тільки здатністю розв’язувати творчі 
задачі (цього навчаються), не цілями людини (цілі змінюються), а насамперед – 
системою особистісних цінностей, крізь призму яких обдарована людина будує 
свої відносини зі світом, і яка у обдарованих осіб є стійкішою і дієвішою, ніж у 
пересічних [2]. 

На відміну від К. К. Платонова [3], прибічника теорії наслідуваної 
обдарованості, вітчизняні вчені поділяють концепцію обдарованості скоріше як 
результату розвитку здібностей, аніж як першопричини високих досягнень 
особистості. І, як вважають у зв’язку з цим О. Л. Музика і О. О. Музика, основне 
завдання педагогів – розвивати здібності вихованців, а от рішення ж щодо 
розвитку власної обдарованості може ухвалити й реалізувати лише сама 
особистість. Інакше кажучи, відповідальне ставлення до власних здібностей, 
ставлення до них як до цінності – це принципове і головне, що відрізняє 
обдарованих людей від пересічних [2].  

Аналізуючи структуру і функції обдарованості, українські дослідники, 
зокрема В. О. Моляко, наголошують на системній, «синтетичній» її природі і 
виділяють низку її складових і відповідних функцій [1]: а) задатки, схильності, 
що виявляються у динамізмі психічних процесів, високій їх чутливості й 
вибірковості до певних діяльностей; б) домінуючі інтереси, їх спрямування та 
систематичність вияву; в) інноваційне мислення (схильність до проблемного 
пошуку, прагнення творити нове); г) високий загальний інтелект (швидкість 
розуміння і засвоєння, адекватність оцінок, вибір адекватних рішень і дій, оцінка 
їх переваг); е) асоціативне мислення (здатність й перетворення інформації, 
утворення асоціативних зв’язків і масивів; є) компаративізм, висока здатність до 
порівнянь, зіставлень, вироблення власних еталонів і активне використання в 
ситуаціях вибору; ж) емоційна складова ставлення до життя і життєвих виборів; 
з) вольовий чинник (цілеспрямованість, рішучість при ухваленні рішень, 
працьовитість, систематичність у роботі); и) інтуїція (здатність до інтуїтивних 
оцінок, рішень, прогнозів); і) здатність до формування особистісних стратегій і 
тактик при вирішенні загальних і нових специфічних проблемних завдань, в 
ситуаціях пошуку виходу зі складних, нестандартних, екстремальних ситуацій 
тощо. Наведений перелік є гарною можливістю для ілюстрації того, що одним з 
найпроблемніших питань методології і методики діагностики обдарованості та її 
інтерпретації була і залишається операціоналізація обдарованості, визначення 
критеріїв оцінки її якості (ступеню вираження).  

Адже щойно перелічене могло вважатися достатніми ознаками 
обдарованості ще півтора десятиліття тому, та із стрімкими інформатизацією й 
технологізацією суспільного життя, появою нових видів діяльностей, 
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реформуванням освітніх систем і т. д., що розгорнулися з вступом людства в 
третє тисячоліття, ці ознаки характеризують не так обдаровану людину, як 
пересічного мешканця інформаційного суспільства часів 
високотехнологізованого постмодерну (в якому процеси маргіналізації і 
«розмивання» цінностей і ціннісних систем істотно переважають над процесами 
їх породження і вибудовування).  

В інформаційному суспільстві формуються нові запити не тільки на 
компетентності (знання, уміння і навички) і, відповідно, на нові критерії 
обдарованості й творчості, а й на нові цінності. У ціннісному дискурсі 
інформаційного суспільства «цінності блага» істотно переважають над 
«цінностями споживання блага», що не сприяє створенню атмосфери творчості і 
гальмує її розвиток. З огляду на викладене вище розуміння обдарованості як 
інструменту ціннісного впорядкування системи «Людина – Світ» [1; 2; 4], 
актуалізується проблема девальвації ціннісної складової обдарованості і 
творчості: ці апріорі ціннісні соціально-психологічні феномени ґрунтуються на 
хитких, ненадійних, турбулентних системах цінностей, і це природно ускладнює 
їх діагностику й інтерпретацію.  

Окрема проблема – діагностика й інтерпретація обдарованості дітей. 
Більшість вітчизняних дослідників (Г. І. Россолімо, О. Ф. Лазурський, 
П. П. Блонський й інші) обстоювали системний підхід до цих процесів. Поряд із 
тестуванням, можливості якого з виявлення творчих здібностей і обдарованості 
досить обмежені, вони використовували дані безпосередніх спостережень за 
поведінкою дітей і бесід з ними, аналіз їх досягнень і результатів діяльності «в 
режимі реального часу», дані опитувань батьків і вихователів тощо. Крім 
системної й комплексної діагностики, в т. ч. й експертної оцінки (з урахуванням 
потенційних можливостей дитини, опертям на валідні методи і дотриманням 
послідовної етапності) було запропоновано ще один важливий принцип – 
соціально-психологічний супровід розвитку дитини, яку за даними попередньої 
діагностики визнано обдарованою (як правило, на підставі таких ознак: високий 
рівень розвитку здібностей; високий ступінь научуваності; значно частіші 
порівняно з однолітками прояви творчі; мотивація до діяльності, прагнення 
зробити її якнайкраще і неодмінно завершити почате; розвинуті довільність і 
самоконтроль) [2; 5].  

Отже, діагностика обдарованості не є і не може бути разовою процедурою. 
Системна робота з її виявлення має відбуватися в три основні етапи 
(О. І. Савєнков) [5]. 

Перший етап: виявлення студентів з ознаками обдарованості. На цьому 
етапі первинним джерелом інформації служать батьки, однолітки, викладачі, 
інші фахівці освітніх установ, які можуть спостерігати діяльність студентів і 
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виділити серед них тих, хто відрізняється пізнавальною активністю, 
допитливістю, бажанням вийти за межі запропонованого завдання (ситуації) 
та/або його (її) розв’язання невідомим досі, нестандартним і незвичним шляхом. 
Основний метод на цьому етапі ‒ спостереження. Характеристику здобувача 
освіти дають педагоги, батьки, інші та класний керівник. Важливо розуміти, що 
попередня оцінка дитини як обдарованої значною мірою умовна. За 
обдарованість можна прийняти деякі вікові особливості розвитку (наприклад, 
прискорений розвиток певних психічних функцій в окремі періоди життя 
дитини, активне продукування образів дошкільниками чи літературна творчість 
старших підлітків). Прояви дитячої обдарованості інколи важко відрізнити від 
навченості і позитивних результатів соціалізації у сприятливій ситуації розвитку 
дитини, а з другого – вияви оригінальності дитячого мислення можна прийняти 
за вияви «дефіцитарного розвитку».  

Другий етап: поглиблене знайомство з цими дітьми, оцінка продуктів їх 
діяльності, шкільних досягнень, позашкільних інтересів, особливостей 
мотивації, особливостей спілкування з однолітками. На цьому етапі проводяться 
традиційне тестування та ігрові форми діагностики інтелекту. Найголовніша 
вимога – урахування вікових особливостей та зони – індивідуальної і вікової – 
найближчого їх розвитку.  

Третій етап: психолого-педагогічне експериментування. Основна вимога – 
створення креативного середовища як необхідної умови для розвитку 
обдарованості. Адже дослідникам і практикам добре відомий феномен «згасання 
обдарованості», щодо природи якого час від часу розгортаються гострі дискусії. 
За даними науковців і за спостереженнями педагогів і практичних психологів, 
обдарованість має властивість неначе «випаровуватися» з дорослішанням 
людини, і з «обдарованих» дітей найчастіше виростають «звичайні», пересічні 
дорослі. Причин цього у фаховій літературі описано чимало, та всі їх можна 
розподілити на дві великі групи.  

Перша група причин коріниться в дитинстві і виходить із ситуації розвитку 
дитини в цей період життя: відсутність «середовища творчості», брак виховання 
необхідних для розвитку обдарованості вольових якостей зрештою призводять 
до втрати сенситивного періоду для її розвитку та «фізіологічного згасання 
обдарованості» (в т. ч. й у зв’язку зі зміною домінанти мислення: правопівкульне 
(образне, образно-дієве) мислення природно поступається лівопівкульному 
(абстрактному, понятійному). 

Друга група причин виходить з «логіки дорослості» – професіоналізації 
життя й відсутності запиту соціуму на обдарованість і творчість, внаслідок чого 
вони редукуються на користь технологій, фахових і посадових інструкцій. Один 
з продуктивних шляхів діагностики творчості й обдарованості – діагностика 
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здібностей. Аналіз літератури, присвяченої цим феноменам, дає підстави 
говорити про три групи критеріїв, за якими можна судити про ступінь вираження 
здібностей [1; 2; 5; 7]: а) результативність діяльності, досягнення (в т. ч. 
прагнення досягати найкращих результатів і покращувати попередні, орієнтація 
на надзадачу, програму-максимум, діяльність «на межі фантастики»); б) 
оригінальність і самобутність виконання роботи, знаходження нестандартних, 
оригінальних рішень, продукування гіпотез і прогнозів тощо; в) швидкість 
засвоєння знань, умінь і навичок, необхідних для успішної творчої діяльності (як 
показник адаптивності). 

Діагностика і оцінка творчих здібностей дітей досить поширена на Заході і, 
зокрема, в США. Вона спрямована на пошук обдарованих дітей (від 5 років і 
старше) для дальшого їх навчання за спеціальними програмами. Діагностика 
переважно проводиться на основі невербальних і вербальних методик Е. 
Торренса, які активно розроблялися ним упродовж 60-80-х рр. [9]. Невербальні 
тести призначені для діагностики образного мислення, зокрема, таких його 
параметрів, як швидкість, точність, уява (її продуктивність), оригінальність.  

Тестуванням передбачається виконання випробовуваними таких завдань, як 
конструювання картин (на основі зображення яскраво розфарбованої фігури 
неправильної форми), завершення картинки, використання паралельних ліній 
або кіл для складання зображень. Вербальні тести призначені для діагностики 
таких характеристик, як: а) уміння ставити нестандартні й інформативні питання; 
б) здатність встановлювати причини і наслідки ситуацій, зображених на серіях 
картинок; в) здатність застосовувати звичайні предмети в незвичний, 
оригінальний спосіб; г) здатність будувати прогнози й припущення. При цьому 
показниками творчості, за Е. Торренсом, є легкість, гнучкість, точність і 
оригінальність мислення [9]. 

Психодіагностика здібностей дорослих відбувається в двох основних 
напрямах: а) діагностика психічних функцій (сенсорних, моторних, технічних); 
б) діагностика професіоналізованих функцій, що гарантують успішне виконання 
певних видів професійної діяльності (артистичної, художньої, музичної, 
спортивної, військової та ін.). Перший напрям, який реалізується у спеціально 
створених умовах із застосуванням спеціальної апаратури спеціально 
підготовленими для цього фахівцями, практично не представлений у психолого-
педагогічній практиці. Другий напрям, навпаки, досить поширений і відомий як 
професійна діагностика, професійна орієнтація, професійне консультування, 
професійний відбір і т. ін. Відомо чимало методів діагностики канцелярських, 
музичних, артистичних й інших здібностей, тестів із виявлення навчальних 
здібностей спеціально для використання в освіті, а також тестових батарей для 
відбору вступників до навчальних закладів різного типу тощо.  
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Більшість тестів творчості ставлять людину в умови необхідності пошуку 
нових, різноманітних, оригінальних рішень. Власне, пропонуються завдання на 
активацію дивергентного мислення (здатність його не залежати від еталонів і 
взірців і розгортатися в різних напрямах шляхів), як найважливішої 
характеристики творчого мислення. Наприклад, пропонується вигадати 
якнайбільше способів незвичайного вживання звичайного предмета (олівець, 
камінці та ін.), запропонувати якнайбільше способів удосконалення іграшки, 
створити якомога більше образів (картинок) за вихідним елементом і т. д. 
Оцінюються: а) якість процесу виконання завдань, у т. ч. поведінка і особистісні 
вияви випробуваних (на необхідності оцінки не так результатів, як процесу 
творчого мислення, акцентували увагу автори найбільш відомих тестів 
діагностики креативності Дж. Гілфорд і Е. Торренс [8; 9]); б) кількість варіантів, 
принципова новизна, оригінальність і допустима доцільність запропонованих 
рішень; в) час, витрачений на їх продування і оформлення.  

Одною з ознак креативності Е. Торренс вважав «чутливість до проблем», і 
для її визначення він пропонував випробуваним протягом десяти хвилин 
письмово перерахувати всі можливі проблеми, які можуть виникнути: а) під час 
купання у ванні; б) при виконанні домашнього завдання [9].  

Проте сучасні критики методології і методик Е. Торренса акцентують увагу 
на неналежній валідності таких завдань (що не заперечував і сам автор) і 
вважають, що результати тестів насамперед репрезентують: а) швидкість 
продукування і рухливість асоціацій; б) міру дотепності; в) життєвий досвід. І 
цих ознак, на їх думку не досить (і ми з цим погоджуємося), щоб гарантувати 
продуктивну творчу діяльність і, відповідно, її діагностувати.  

Основний недолік класичних тестів на креативність ‒ неврахування 
«особистісного чинника». Природно, що більш успішно можна виміряти 
креативність за допомогою окремих актів творчості, а не спеціальних тестів.  З 
огляду на це, низькі результати тестування не свідчать про відсутність 
креативності у випробуваного, так як творчі прояви спонтанні і непідвласні 
довільній регуляції. Тож методики діагностики творчих здібностей призначені 
не так для фактичного, як для орієнтовного визначення обдарованих і творчих 
особистостей у певний момент тестування. І це створює серйозні обмеження для 
інтерпретації отриманих результатів.  

Висновок. Обдарованість і творчість – системні утворення, основу яких 
становлять потенційні загальні і спеціальні здібності особистості, що 
актуалізуються і реалізуються в процесі і результатах її діяльності. 
Обдарованість – це системна якість особистості, яка має стратегіальне значення 
для вибудовування нею ціннісних стосунків із світом, творчість –це системна 
функція, яка гарантує інноваційну й «авторську» їх реалізацію.  Логіка розвитку 
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постмодерного суспільства значно випереджує логіку розвитку наукової думки, 
а тому, попри наявні наукові досягнення, діагностика обдарованості і творчості 
не спрощується, а ускладнюється.  

Це можна пояснити двома основними причинами: а) високим динамізмом 
запитів сучасних високотехнологізованих інформаційних суспільств до всіх 
своїх суб’єктів, у т. ч. запиту на обдарованість і творчість (а, відтак – постійним 
пошуком критеріїв операціоналізації цих феноменів); б) змінами, яких зазнає 
особистість у цих суспільствах, а насамперед – системи її цінностей; в) 
відсутність запиту цих суспільств на обдарованість і творчість: їх запит на 
інноваційність є скоріше запитом технології, які утилізують вироблений 
суспільством продукт, аніж на обдарованість і творчість, здатні спричинити 
якісні трансформації в цьому суспільстві.  
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креативності учнів. Необхідність змін та модернізації системи загальної 
середньої освіти зумовлена суспільними та державними вимогами. Робота 
містить теоретичний огляд проблеми розвитку креативності та проведення 
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визначено, що моніторинг якості креативної освіти є ефективним 
інструментом для створення сприятливого освітнього простору.  

Ключові слова: креативність, обдарованість, моніторинг, середня освіта, 
творчість. 

Abstract. The publication actualizes the issues of developing the creativity of 
students and highlights monitoring as a form of control and correction of the 
development of students’ creativity. The need for changes and modernization of the 
general secondary education system is due to social and state requirements. The paper 
contains a theoretical overview of the problem of creativity development and 
monitoring the quality of creative education in schools. Summarizing this material, it 
is determined that monitoring the quality of creative education is an effective tool for 
creating a favorable educational space. 

Key words: creativity, talent, monitoring, secondary education, creation. 
 
Система загальної середньої освіти України  вже зазнала значних змін і 

продовжує свою модернізацію, адже цього вимагає саме суспільство. Згідно з 
Конституцією та Законами України вона реалізується за принципами гуманізму, 
демократизму, індивідуалізації, диференціації. Це забезпечує утвердження 
людини як найвищої соціальної цінності, розкриття її здібностей та задоволення 
освітніх потреб. Це показує, що проблема якості освіти є стрижневою і визначає 
перспективу концептуального і технологічного оновлення освітньої галузі.  

В умовах сьогодення надзвичайно важливим є розвиток обдарованості 
кожної дитини, адже саме талант є істинним багатством як для людини особисто, 
так і для суспільства вцілому. Якщо громадяни реалізуються відповідно до своїх 
особистих потреб та індивідуальних особливостей, то це дозволить державі стати 
заможнішою і конкурентоспроможною на міжнародному рівні.  

Реформування середньої школи в Україні більшою мірою визначається 
технологією гуманістичної освіти, що створює можливість відтворення 
теоретично обґрунтованих процесів навчання, виховання та розвитку учня, 
здійснюючи формування його як креативної особистості. Саме їй, як особистості, 
здатної чутливо реагувати на будь-які суспільно-економічні зміни, властива 
здатність до саморозвитку і суттєвого духовного, креативного та 
інтелектуального самозбагачення, не тільки власне себе, а й усього соціуму. 

Згідно з Концепцію креативної освіти член-кореспондента НАПН України 
А.І. Сологуба, важливим елементом креативної освіти та вирішальним фактором 
її якості є моніторинг (лат. monitor – той, що наглядає) та самомоніторинг. Саме 
він, як постійне застережене дослідження, що здійснюється методом 
спостереження надає можливість постійної та системної, своєчасної і науково-
обгрунтованої психолого-педагогічної підтримки здобувача освіти. Здійснення 
моніторингу якості креативної освіти – це процес застереженого особистісного 
психолого-педагогічного, медичного та валеологічного спостереження. 
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Педагоги, за умови його системного впровадження, можуть виявляти проблеми 
освітньої діяльності та здійснювати корекцію умов освітнього процесу. Це 
сприяє позитивним змінам життя учнів і може впливати на якість його освіти. 
Результати моніторингу і висновки, сформульовані на їх підставі, дозволяють 
постійно порівнювати реальні досягнення учнів з прогнозованими, розглядати 
його не як статичний, а як динамічний об’єкт педагогічної уваги, що знаходиться 
у постійному розвитку. 

На сьогодні у галузі середньої освіти на жаль недостатньо педагогічних 
систем внутрішнього, тобто локального моніторингу, в якому використовувалась 
би система визначення рівня розвитку учня в будь-якому аспекті. Дуже 
серйозною є проблема розробки педагогічної системи самомоніторингу 
педагогів та учнів, оскільки самооцінка, яка неодмінно передбачається ними, є 
своєрідним механізмом саморегуляції особистості.  

Ця психолого-педагогічна система здійснюється заради підвищення 
креативного потенціалу учня і забезпечення його високої життєвої готовності 
адекватно реагувати на зміни в суспільстві, природі та й самій собі як людині. 
Тому не дивно, що саме це, як стверджує Ф. Баррон  і Д. Харрінгтон, поглиблює 
креативність:   

 потребу людини до пошуку нових підходів і продуктів; 
 здатність породжувати оригінальні ідеї та відхилятися від традиційних 

схем мислення; 
 швидко і гнучко вирішувати проблемні ситуації.  
Отже творчість – це процес або діяльність, результатом чого є створення 

нових матеріальних або духовних цінностей, що відрізняються новизною, 
оригінальністю та унікальністю. Результат творчої діяльності людини залежить 
від розвиненості комплексу індивідуальних і особистісних особливостей людини 
і здатності створювати нове, тобто – креативності, як унікальної психогенетичної 
властивості, що притаманна лише одній живій істоті.  

Освіта в сучасних умовах суспільно-економічного розвитку, як 
наголошують науковці, немислима без моніторингу. За визначенням відомого 
методолога педагогіки С. Гончаренка – це спеціальна система збору, обробки, 
зберігання і поширення інформації про стан освіти, прогнозування на підставі 
об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розроблення 
науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень 
стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі.  

Сутності локального моніторингу якості креативної освіти, особливий 
інтерес проявляють дослідження проблем творчості, творчих здібностей та 
креативності вітчизняних вчених В. Моляка, В. Рибалка, М. Холодної та 
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зарубіжних О. Матюшкіна, Дж. Гільфорда і Е. Торренса, М. Воллаха і Н. Когана, 
С. Медника та інших.  

В підході до розуміння педагогічної системи локального моніторингу якості 
креативної освіти варто ґрунтуватися на дослідженнях зарубіжних дослідників 
Дж. Гільфорда, К. Тейлора, Е. Торренса, Дж. Рензуллі  та інших. Їх роботи 
дозволяють брати за основу розуміння того, що креативність є самостійним 
відгалуженням від інтелекту, хоча між ними і є кореляція. 

Разом з тим, для здійснення локального моніторингу креативної освіти на 
суто науковій основі слід чітко розмежувати поняття «здібність» і «здатність». 

Здібність до навчання – це інтелектуальні психічні властивості людини до 
надбання фонду знань, умінь та навичок, а здатність, як така що формуються із 
здібностей, – стійкі індивідуальні властивості того чи іншого індивіда, що 
визначають  його реальну спроможність до певної діяльності. Відповідно до 
цього креативність учня – це його здатність до перетворення знань, з якою 
пов’язана увага, фантазія, визначення гіпотез, розробка оригінальних планів, 
вирішення проблем та їхні ретельне втілення. Вчителю необхідно розуміти, що 
інтелектуальна особистість не завжди креативна, а креативна – завжди 
інтелектуальна і обов’язково здатна до здійснення творчої діяльності зі 
створення будь-чого нового, як оригінального продукту (відкриття, винахід чи 
раціоналізація, а то й просте пристосування).  

Дуже важливо не акцентувати увагу на понятті «обдарованість» в 
педагогічній практиці і особливо в спілкуванні з учнями, щоб таким чином не 
завадити вірі будь-якої дитини в свою неповторність і здатність до будь-якого 
виду успішної діяльності. Необхідно підкреслювати,  що людина не є, а стає нею, 
як наголошував відомий психолог-гуманіст В. Леві, донести до свідомості 
дитини віру в свої природні здібності. 

Основна ідея педагогічної системи полягає у системному використанні 
моніторингу як зосередженого спостереження керівників, психолога, вчителів за 
умовами освітнього процесу і результатами діяльності навчального закладу, 
учнівського класу, педагогів та окремих учнів з метою використання даних для 
вдосконалення устрою навчального закладу, що сприяє розвитку креативної 
особистості з відповідними здібностями, мотивацією та знаннями, вміннями і 
навичками обдарованих учнів.  

Мета педагогічної системи локального моніторингу креативної освіти 
полягає у вияві будь-яких проблем в ході креативного освітнього процесу і 
надання педагогам спеціального педагогічного інструментарію корекції 
поведінки та діяльності обдарованих учнів і суттєвого їхнього впливу на якість.  
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Основними об’єктами локального моніторингу якості креативної освіти є 
особистість учнів, педагога, їхні стосунки та творча діяльність в умовах 
освітнього процесу. 

Предметом локального моніторингу якості креативної освіти є шляхи 
вдосконалення умов розвитку креативності учнів як самостійного фактору, 
прогнозування стосунків суб’єктів і результатів освітнього процесу; визначення 
ефективності змісту, форм та методів у розвитку креативної особистості учнів та 
педагогів. 

В Ліцеї №1 1 міста Новомосковська протягом декількох років впроваджується 
Концепція креативної освіти та Моніторинг якості креативної освіти під 
науковим керівництвом член-кореспондента НАПН України А. І. Сологуба.  
Беручи за основу «Моніторинг якості середньої креативної освіти» 
А. І. Сологуба, було апробовано Протокол психолого-педагогічного 
моніторингу креативності учнів на уроці, за яким здійснюється моніторинг 
креативної освіти. Головними розділами протоколу є: Фонд знань і умінь 
(правильність, усвідомленість, гнучкість, дієвість, узагальненість); Рівень 
розвитку психіки (концентрація, стійкість, переключення уваги, сила уяви і 
фантазії, емоційність); Рівень розвитку мовлення (аналіз, синтез, порівняння, 
узагальнення і виділення головного, швидкість, оригінальність); Рівень 
володіння прийомами творчої діяльності як дослідження (визначення об’єкту, 
предмету, мети та завдань, розробка програми та плану уроку, аналіз і 
узагальнення результатів та їх обговорення). Окрім цього вчитель також має 
оцінити реалізацію мети та ефективність обраних освітніх прийомів та методів 
на уроці. Систематично здійснюючи самомоніторинг і моніторинг серед інших 
колег, вчителі мають змогу відстежувати проблемні складові уроку та динаміку 
розвитку креативності учнів, побачити не лише оволодіння учнями знаннями, 
уміннями і навичками, а найголовніше, знайти шлях до підвищення мотивації, 
заохочення їх до створення оригінального, нового продукту.  

Отже, всебічне науково-обґрунтоване вивчення і врахування учнівських 
здібностей і можливостей, прогнозування потреб найближчого креативного 
розвитку учнів на основі реального знання їхніх індивідуальних особливостей є 
обов’язковою ознакою сучасної креативної освіти. 
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завідувач відділу діагностики обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБДАРОВАНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: 
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

Здійснено аналіз результатів опитування щодо супроводу розвитку 
обдарованої особистості в освітньому процесі, що його проводив Інститут 
обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. 
Розглянуто обізнаність педагогічної спільноти та батьків щодо діагностики 
та супроводу розвитку обдарованості в освітньому процесі. Виявлено 
готовність працівників закладів освіти ідентифікувати обдарованих здобувачів 
освіти та працювати з ними. Встановлено, що 80% педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти, 60% учнів та половина батьків, які були 
учасниками опитування, переконані в необхідності діагностики та супроводу 
розвитку обдарованості в освітньому процесі. На думку опитаних працівників 
закладів освіти, труднощі ідентифікації та супроводу розвитку обдарованих 
учнів найчастіше пов’язані з  відсутністю методичного забезпечення та браком 
часу на організацію і проведення такої роботи. 

Ключові слова: освіта; обдарованість; діагностика обдарованості. 
The survey results on the support of gifted personality development in the 

educational process conducted by the Institute of the Gifted Children of the National 
Academy of Educational Sciences of Ukraine are discussed. The awareness of the 
teaching staff and parents on identifying and supporting talent development in the 
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educational process is analyzed. The readiness of employees of educational institutions 
to identify gifted students and work with them was revealed. It was found that 80% of 
the teaching staff, 60% of students, and half of the parents, the survey participants, are 
convinced of the need to diagnose and support the development of talent in the 
educational process. According to the interviewed employees of educational 
institutions, the difficulties in identifying and supporting the development of gifted 
students are often due to the lack of methodological support and lack of time to 
organize and conduct such work 

Keywords: education; giftedness; giftedness identification 
 
Сучасний етап розвитку світової та української науки про обдарованість і 

обдаровану особистість характеризується інтенсивними пошуками більш 
ефективних підходів до виявлення та розвитку різних форм та видів 
обдарованості з метою якомога більш повного використання її ресурсів як в 
інтересах самих обдарованих осіб, так і в інтересах суспільства. 

У дослідженнях чинників розвитку обдарованої особистості склалася 
традиція, згідно якої вивчаються окремі їх групи або ж окремі визначальні щодо 
обдарованості та її розгортання одиниці. Переважна більшість досліджень 
здійснювалася і продовжує здійснюватися в рамках таких груп чинників 
розвитку обдарованості, як когнітивні, креативні, поведінкові, особистісні та 
афективні. У рамках цих наукових пошуків можна виокремити два основних 
підходи до трактування поняття «обдарованість»: сукупність когнітивних та 
особистісних ресурсів особистості, що реалізуються в екстраординарних 
досягненнях особистості; загальна передумова творчого розвитку і становлення 
творчої особистості. 

Успішна ідентифікація обдарованості є основною умовою розвитку та 
становлення обдарованої особистості. Така робота повинна здійснюватися із 
урахуванням особливостей, притаманних обдарованим у тій чи іншій сфері, адже 
обдарованість може проявлятися в одній або декількох сферах (наприклад, 
інтелектуальна, творча, мистецька, лідерська) або в певній академічній галузі 
(зокрема, мова, математика чи наука).  

Сучасне розуміння обдарованості змінюється від «обдарованість = IQ 130 
балів і вище» до інтерпретації феномену як взаємодії індивідуального 
потенціалу, сприятливого середовища та факторів особистості, які змушують 
деяких людей прагнути до досконалості. 

Варто зауважити, термін «обдарований» може створювати бар’єри у 
свідомості громадськості та педагогічної спільноти, фактично визначаючи 
створення особливих освітніх умов несправедливими та недоступними. 
Прогалини в успішності або відмінності в успішності серед обдарованих учнів 
засвідчують необхідність внесення системних змін задля забезпечення 
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можливості для відповідного навчання всім учням, які цього потребують. 
Доопрацювання потребує також термінологія. У цьому контексті варто відмітити 
відхід від термінів, які передають образи фіксованих здібностей (наприклад, 
обдарований), до термінів, які визнають динамічний контекстний характер 
інтелекту та таланту [1].  

Досить цікаво подивитися на те, що люди за межами академічних кіл 
думають про «обдарованість». Їхні погляди значною мірою формуються 
громадськістю: вважається, що обдарованість є вродженою та пов’язаною з 
типовими характеристиками, які демонструють багато гендерних та культурних 
упереджень. 

З метою вивчення думки щодо діагностики та супроводу розвитку 
обдарованої особистості, Інститут обдарованої дитини у 2021 році провів 
опитування працівників сфери освіти, здобувачів освіти та батьків, залучивши 
більше 52 тисяч респондентів [2]. 

Відповідаючи на запитання «Чи є серед Ваших учнів (вихованців) 
обдаровані?», більшість опитаних представників закладів загальної середньої 
освіти (41,71 %) зазначили про кілька обдарованих учнів за педагогічну практику 
(див. рис. 1). Дещо менше респондентів (38,75 %) стверджували, що мають 
обдарованих учнів майже у кожному класі. Найменше опитаних представників 
ЗЗСО (2,63 %) за педагогічну практику жодного разу не зустрічали обдарованих 
учнів.  

 

 
Рис. 1. Розподіл відповідей на питання «Чи є серед Ваших учнів (вихованців) 

обдаровані?» 
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Є обдаровані учні майже у 
кожному класі (групі) 38,75%

Є обдаровані учні у кожному класі 
(групі) 15,92%

Інше 1%



343 

Відповідаючи на питання, педагоги зауважували на складності 
виокремлення показників ідентифікації обдарованості, звертали увагу на 
відсутність нормативно-правової регуляції освіти обдарованих. 

Цікавою є думка учнів щодо того, чи вчителі вважають їх обдарованими. 
23,3 % опитаних учнів відповіли ствердно на питання «Чи вважають Ваші 
вчителі (викладачі) Вас обдарованим (обдарованою)?». 23,88 % учнів переконані 
в тому, що для своїх вчителів вони не обдаровані. І майже половина опитаних 
(46,67 %) не впевнені в думці вчителів. 

На запитання «Чи вважаєте Ви себе обдарованим (обдарованою?)» 
більшість опитаних учнів відповідають ствердно («так» – 22,58 %, «скоріше так» 
– 25,8 %). Не впевнені у відповіді на запитання 20,4 % респондентів. 

У той же час свою дитину обдарованою або скоріше обдарованою, чим ні, 
вважають 78,84 % опитаних батьків. 3,71 % батьків негативно відповіли на 
запитання «Чи вважаєте Ви свою дитину обдарованою?». Дещо більше (7,33 %) 
відповіли, що вважають свою дитину скоріше не обдарованою. Не впевнені в 
обдарованості 9,23 % опитаних батьків. 

Опитані представники ЗЗСО зауважували багатоаспектність проявів 
обдарованості й труднощі ідентифікації обдарованої особистості в освітньому 
процесі. Загалом про обдарованість, на думку педагогічних працівників, свідчать 
високі успіхи у позашкільній діяльності (спорті, мистецтві, музиці і т. д.) – так 
думає 53,11 % респондентів. Дещо менше опитаних (46,94 %) вважають 
показником обдарованості глибокий та стійкий інтерес до однієї (чи кількох) 
шкільних дисциплін (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл відповідей на питання «Що, на Вашу думку, може вважатися 

обдарованістю?» (респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді), % 

Відповідь Працівники Батьки Учні 
ЗЗСО ЗДО ЗПО ЗПТО ЗВО   

Результат тесту інтелекту 
(IQ вище 130) 17,56 10,47 13,86 18,8 21,6 9,91 35,06 

Глибокий та стійкий 
інтерес до одного (кількох) 
шкільних предметів 

46,94 29,65 36,63 34,19 52,95 29,56 25,12 

Висока успішність за 
усіма (або більшістю) 
шкільними дисциплінами 

36,18 30,23 18,81 29,9 34,55 24,62 39,5 

Висока успішність за 
однією чи декількома 
шкільними дисциплінами 

30,45 25 30,69 23,93 32,5 7,29 20,09 

Розвинені лідерські та 
організаційні якості 29 24,42 21,78 46,15 36,36 26,95 25,06 

Високі успіхи у 
позашкільній діяльності 53,11 40,7 41,58 41,03 39,09 45,28 51,02 
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Відповідаючи на запитання, педагоги зауважували також, що про 
обдарованість особистості можуть свідчити розвинені Soft Skills, такі як 
ініціативність, комунікативність, вміння працювати в команді і т. п. 

Зауважимо, найчастіше опитані педагоги відмічають риси, притаманні 
академічно обдарованим, як то: висока успішність, здатність швидко засвоювати 
інформацію, глибокі знання шкільної програми, здатність до самонавчання та 
саморозвитку, наполегливість, працездатність, старанність і т. п. та творчо 
обдарованим учням: нестандартне вирішення запропонованих завдань, 
розвинені творчі здібності, уміння створювати щось нове, неординарність думки, 
оригінальність, самостійність мислення і т. п. 

Окремо опитані представники ЗЗСО зауважували, що про обдарованість 
учнів свідчать кількісні показники успішності: висока академічна успішність, 
перемоги на олімпіадах, змаганнях та конкурсах різних рівнів. 

У класі обдаровані учні, на думку педагогів, вирізняються легкістю 
опанування нового матеріалу (72,17 %), позаурочною активністю (53,16 %) та 
активною участю на уроці (51,23 %). 5,94 % опитаних працівників ЗЗСО 
зауважили, що обдарованість на уроці не проявляється.   

Відповідаючи на запитання «Як, на Вашу думку, обдарований учень 
(учениця) вирізняється у класі?», педагоги також найчастіше згадували риси, 
притаманні академічно обдарованим: гарна пам’ять, легкість та швидкість 
опанування нового матеріалу, старанність, працелюбність, наполегливість, 
допитливість, та творчо обдарованим: оригінальність, розвинена уява, 
нетривіальний підхід до вирішення завдань і т. п.  

У той же час, на думку учнів, висока академічна успішність не завжди 
свідчить про обдарованість (так думають 46,65 % опитаних). А 18,04 % учнів 
переконані, що обдарований учень (учениця) можуть мати низькі оцінки зі 
шкільних предметів. Третина опитаних вважає, що обдаровані учні завжди 
демонструють високу успішність з усіх (25,59 %) або декількох (6,54 %) 
шкільних дисциплін Відповідаючи на запитання «Як ідентифікують 
обдарованих дітей у закладі освіти, де Ви працюєте?» (див. рис. 2), більшість 
опитаних працівників ЗЗСО відмітили спостереження педагогів (89,92 %) та 
академічну успішність учнів (49,42 %). 1,39 % респондентів відповіли, що у 
закладі освіти, де вони працюють, ідентифікація обдарованості не здійснюється. 
Даючи відповідь на питання, педагоги зауважували також усталену практику 
ідентифікації обдарованості за результатами участі в конкурсах, змаганнях та 
олімпіадах різних рівнів. 

У той же час більшість опитаних учнів та батьків не впевнені у тому, чи 
проводиться у їх школі (у школі, де навчається їх дитина) діагностика 
обдарованості. Так відповіли 37,05 % учнів та 53,73 % батьків, які взяли участь 
в опитуванні. 
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Рис. 2. Розподіл відповідей на питання «Як ідентифікують обдарованих учнів у 

закладі освіти, де Ви працюєте?» (респонденти могли обрати декілька 
варіантів відповіді)  

 
Серед опитаних працівників ЗЗСО 79,73 % переконані в необхідності 

діагностики обдарованості учнів. Половина опитаних (50,39 %) вважають 
доцільним проведення такої роботи індивідуально – за запитом учнів чи батьків, 
або за пропозицією педагогічних працівників (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл відповідей на питання «Чи варто, на Вашу думку, проводити 

діагностику обдарованості учнів?» (респонденти могли обрати декілька 
варіантів відповіді), % 

Відповідь Працівники Батьки ЗЗСО ЗДО ЗПО ЗПТО ЗВО 
Недоцільно 9,39 15,12 8,91 9,4 13,18 6,06 
Достатньо лише контролю 
академічної успішності 12,01 18,02 14,85 16,24 10,68 7,17 

Варто проводити IQ тести 
та/або діагностику 
креативності 

1,18 16,86 18,81 25,64 18,41 15,6 

Питання про проведення 
психологічної діагностики 
варто вирішувати 
індивідуально 

50,39 41,28 53,46 52,14 46,36 44,77 

Варто запровадити єдині 
стандарти ідентифікації 
обдарованості (перелік 
методик та методичні 
рекомендації з проведення 
діагностики та інтерпретації 
результатів) 

29,34 23,26 21,78 21,37 19,77 11,20 

12,96%

34,77%

89,92%

49,42%

1,39%

Інформація від 
батьків

Психологічна 
діагностика 
практичного 

психолога

Спостереження 
педагогів

Академічна 
успішність

Не 
ідентифікують
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Варто відмітити, загалом педагоги зауважували на важливості проведення 
діагностики обдарованості й необхідності затвердженого (рекомендованого) 
переліку діагностичних методик та методичних рекомендацій з проведення 
діагностики та інтерпретації результатів для кожного вікового періоду. Але, 
водночас, респонденти відмічали важливість вибору навчальним закладом 
(практичним психологом, педагогами) часу й доцільності проведення такої 
роботи, звертаючи увагу на перевантаженість педагогічних працівників й 
неможливість виконання такої роботи якісно, якщо вона буде обов’язковою. 
Опитувані також відмічали важливість системної діагностичної роботи на всіх 
етапах навчання. 

Аналіз відповідей респондентів показує, що загалом і педагогічна 
спільнота, і батьки, і учні підтримують налагодження систематичної 
діагностичної роботи з виявлення обдарованих учнів. Утім, респонденти також 
наголошують на тому, що така робота повинна здійснюватися фахово й 
систематично, з подальшим супроводом розвитку обдарованої особистості. 

На думку опитаних працівників ЗЗСО, у процесі виявлення обдарованих 
учнів мають бути задіяні педагоги спільно з практичним психологами у закладах 
загальної середньої освіти, самостійно обираючи інструментарій (54,82 % 
опитаних) або за єдиними стандартами (32,98 % опитаних). 5,87 % педагогічних 
працівників переконані, що діагностика обдарованості в освітньому процесі не 
потрібна (див. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Розподіл відповідей працівників ЗЗСО на питання «Виявленням 

обдарованих учнів, на Вашу думку, мають займатися» 

10,16%

54,82%

32,98%

6,97%

8,56%

5,87%

Практичні психологи закладів освіти за 
єдиними стандартами

Педагоги спільно з практичним психологами 
у закладах загальної середньої освіти, 
самостійно обираючи інструментарій

Педагоги спільно з практичним психологами 
у закладах загальної середньої освіти, за 

єдиними стандартами

Практичні психологи закладів освіти за 
запитом батьків (і/або учнів), за єдиними 

стандартами

Практичні психологи закладів освіти за 
запитом батьків (і/або учнів), самостійно 

обираючи інструментарій

Ідентифікація обдарованості в освітньому 
процесі не доцільна
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Як і в попередньому випадку, педагоги вважають необхідною діагностику 
обдарованості учнів, утім відмічають, що цю роботу ускладнює відсутність 
загальноприйнятих стандартів діагностики, а також надмірна завантаженість 
вчителів. Зважаючи це, на думку опитаних, виявлення обдарованих учнів не 
повинно бути обов’язковим в освітньому процесі, і здійснюватися за потребою і 
можливістю закладу проводити таку роботу. Опитувані працівники ЗЗСО також 
зауважували доцільність залучення закладами освіти профільних фахівців для 
ідентифікації обдарованості. 

На думку опитаних працівників закладів освіти, труднощі ідентифікації 
обдарованих учнів найчастіше пов’язані з відсутністю методичного 
забезпечення та браком часу на організацію та проведення діагностики 
обдарованості – так відповіли 46,6% респондентів (див. табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Розподіл відповідей на питання «Труднощі ідентифікації обдарованих 
здобувачів освіти найчастіше пов’язані з» (респонденти могли обрати 
декілька варіантів відповіді), % 

Відповідь Працівники 
ЗЗСО ЗДО ЗПО ЗПТО ЗВО 

Відсутністю методичного 
забезпечення діагностики 
обдарованості 

47,88 41,86 38,61 34,19 30,23 

Складністю діагностичних процедур 24,26 21,51 23,76 29,06 26,36 
Браком часу на організацію та 
проведення діагностики 
обдарованості 

46,6 39,53 33,66 42,74 46,14 

Відсутністю можливості підвищити 
кваліфікацію з цього питання 16,05 39,5 27,72 18,8 15,91 

Діагностика обдарованості не 
потрібна в освітньому процесі 6,34 8,72 11,88 11,97 14,1 

 

Респонденти зауважували складність наявних методів ідентифікації 
обдарованості, а також що вони вимагають відповідної кваліфікації і рівня 
навчання фахівця, відтак діагностика обдарованості в освітньому процесі є 
складною для закладу освіти. 

Таким чином, аналіз відповідей педагогів щодо розуміння обдарованості та 
критеріїв її прояву показав важливість обґрунтування зовнішніх (об’єктивних) та 
внутрішніх критеріїв визначення обдарованості. Найпоширенішим, та, водночас, 
найбільш простим у використанні, за результатами опитування, є зовнішні 
критерії – перемоги в олімпіадах, конкурсах та змаганнях різних рівнів.  

Високі результати психологічної (психолого-педагогічної) діагностики як 
критерій виявлення обдарованості значно рідше використовуються опитаними, 
що, з одного боку, свідчить про брак таких методик, а з іншого – актуалізує 
проблему підготовки, підвищення кваліфікації працівників закладів освіти з 
питань виявлення та розвитку обдарованості. 
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Найбільш актуальним для впровадження в закладах освіти, на думку 
опитаних працівників ЗЗСО (див. табл. 4), є методичні засоби підтримки та 
розвитку різних видів обдарованості (44,12%), а також інструментарій і 
методичні засоби діагностики та моніторингу різних видів обдарованості 
(57,39%). При цьому більшість опитаних відмічають надмірну завантаженість 
усіх учасників освітнього процесу, 38,29% опитаних зазначили, що працівники 
закладів освіти мають дуже високу завантаженість, щоб спеціально 
організовувати роботу з обдарованими учнями: «Бракує спеціальної служби, яка 
б займалась обдарованими дітьми, все звалили на педагогів. Здорове харчування 
на педагогах, обдаровані на педагогах, участь у конкурсах, виховна робота. За 
все відповідає педагог і в усьому винен. І це все за 350 гривен в місяць, що 
платять за класне керівництво». 

Таблиця 4 
Розподіл відповідей на питання «На Вашу думку, найбільший 

затребуваним нині є підготовка та упровадження» (респонденти могли 
обрати декілька варіантів відповіді), % 

Відповідь Працівники 
ЗЗСО ЗДО ЗПО ЗПТО ЗВО 

Інструментарію, методичних засобів 
діагностики різних видів 
обдарованості 

35,59 29,65 24,75 24,79 28,64 

Інструментарію, методичних засобів 
моніторингу обдарованості 21,8 21,51 19,8 12,82 17,95 

Методичних засобів підтримки та 
розвитку різних видів обдарованості 44,12 35,47 43,56 43 40,91 

Курсів підвищення кваліфікації для 
педагогічних працівників і практичних 
психологів, соціальних педагогів з 
ідентифікації та супроводу розвитку 
обдарованості учнів 

26,1 28,49 32,67 36,75 30,23 

Основні труднощі пов’язані лише з 
браком часу та ресурсів для організації 
роботи з обдарованими дітьми 

28,06 23,84 34,65 32,48 30 

Існуючі наукові та науково-
методичні розробки, що присвячені 
проблемі виявлення і розвитку 
обдарованих дітей і молоді, 
задовольняють потреби практиків 

4,03 1,74 4,95 5,13 5,45 

 
У цей же час 18,06% опитаних працівників ЗЗСО зауважили, що працівники 

закладів освіти частіше відчувають брак знань і умінь в оцінці обдарованості учнів, 
а 40,5% – помічають прояви обдарованості учнів, але не можуть їх оцінити через те, 
що не володіють необхідними для цього критеріями. Ще 7,02% педагогічних 
працівників, на думку опитаних, не розуміють, що таке обдарованість, як її 
розпізнавати і для чого це робити, 15,77% потребують більш глибоких знань про 
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обдарованість і обдарованих учнів. 11,69% вважають, що розмови про 
обдарованість – прерогатива науковців, адже кожна дитина обдарована. 

Беручи до уваги готовність освітянської спільноти працювати з 
обдарованими дітьми та молоддю та, водночас, виклики, зумовлені агресією 
російської федерації проти України, доцільно змінювати практику діагностики 
обдарованості. Для того, щоб зменшити витрати та труднощі, пов’язані з 
оцінюванням, процес ідентифікації має відбуватися в кілька етапів: початковий 
етап скринінгу, який охоплює всіх учнів школи; фаза подальшої діагностики 
(фаза ідентифікації), адресована 20-25% учнів, визначених на етапі скринінгу як 
потенційно обдарованих, і яка може визначити тих здобувачів освіти, які 
потребують індивідуального освітнього супроводу. 

На етапі скринінгу доцільно використовувати рейтингові шкали оцінки 
проявів обдарованості, експертні оцінки педагогічних працівників, 
самооцінювання учнів, академічну успішність та перемоги в конкурсах і 
змаганнях різного рівня. Тих здобувачів освіти, які відмічені скринінговим 
оцінюванням чи самооцінюванням як потенційно обдарованих, доцільно 
залучити до діагностичних обстежень, що охоплюватиме дослідження 
особистісних та когнітивних особливостей задля побудови індивідуальних 
освітніх траєкторій та сприяння розвитку обдарованості. 
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ОСВІТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ: ТЕНДЕНЦІЇ 
ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Анотація. У статті аналізуються сучасні проблеми виявлення та навчання 
обдарованих дітей. Розглядається вплив різних типів середовища на розвиток 
креативності. Виділено особливості сучасної практики виявлення та освіти, 
спрямованої на індивідуалізацію навчання обдарованих учнів. Розглянуто основні 
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стратегії практичної роботи з диференціації дітей за особливостями 
інтелектуального розвитку. Висвітлено основні положення Рекомендації 1248 з 
освіти обдарованих дітей, прийнятої Парламентською асамблеєю Євросоюзу. 

Ключові слова: обдарованість, креативність, елітизм, егалітаризм, 
обдаровані діти, освітня політика, рекомендації. 

The modern problems of detection and education of gifted children are analyzed in 
the article. The influence of different types of environments on the development of the 
creativity is examined. The features of the modern practice of detection and education, 
sent to the individualization of the talented students’ studies are distinguished. The 
basic strategies of the practical work from the differentiation of the children according 
to the features of intellectual development are considered. The substantive provisions 
of Recommendation 1248 on «Education for Talented Children» are reflected, 
accepted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 

Keywords: giftedness, creativity, elitism, egalities, gifted children, educational 
politics, recommendations. 
 

Обдарована молодь має користуватися відповідними її потребам умовами 
освіти, що дали б змогу реалізувати свої можливості як у власних інтересах, так 
і в інтересах суспільства. Проте освіта обдарованих не має нічого спільного з 
елітаризмом, а є складовою індивідуалізації освіти, що дозволяє забезпечити 
різні групи дітей адекватними освітніми умовами. Рівність освітніх можливостей 
виявляється не в наданні всім учням однакових умов і усередненні можливостей 
для всіх, ідеться не про створення кращих умов для обдарованих, а лише про 
надання умов, адекватних їхнім освітнім запитам. 

Шкільні системи Західної Європи працюють відповідно до рекомендацій 
ЮНЕСКО, що визначають право дітей на таку освіту, яка відповідає їхнім 
здібностям та інтересам. Проте до сьогодні триває боротьба між ідеалами 
елітизму та егалітаризму. Саме тому спеціалізоване навчання обдарованих дітей, 
хоча й представлене в більшості країн Західної Європи, не завжди має 
законодавчі основи. 

У Східній Європі поряд із державними організаціями функціонують культурні 
та громадські центри, що займаються проблемою обдарованих дітей. І хоча 
здійснюються дослідження обдарованості, проводяться конференції з цієї 
тематики, єдина загальновизнана концепція навчання обдарованих дітей відсутня. 

Проблема реалізації креативності, актуалізації творчого потенціалу 
потребує з’ясування питання детермінації цього процесу. Численні дослідження 
розвитку креативності виявили основні групи факторів, які зумовлюють творчий 
процес: соціокультурні, генетичні, психологічні, нейрофізіологічні. 

Середовище відіграє ключову роль як у розвитку творчих здібностей, так і 
в різноманітності форм творчої діяльності. Вплив середовища може відбуватися 
на різних рівнях – на рівні сім’ї та в більш широкому соціальному оточенні, на 
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рівні шкільного та професійного середовищ. На макрорівні суспільство і 
культура, в яких проживає людина, теж впливають на розвиток креативності, 
полегшуючи або ускладнюючи доступ до ресурсів, а також визначаючи норми 
допустимої творчої поведінки. 

Проте у складній взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів, що 
детермінують формування і вияв креативності, неможливо виділити провідний 
або вивести точну «формулу» впливу різних факторів. 

Амплітуда впливу кожного фактора має ймовірнісний характер, але вплив 
кожного з них – це та реальність, яку необхідно враховувати як в 
експериментальній, так і в педагогічній практиці, а також у галузі практичної 
психології і психокорекції. 

У науковій літературі виділяють кілька груп соціальних факторів: 
макросоціум (суспільство, культура, ЗМІ, належність до соціально-економічного 
класу, система освіти); мезосоціум (етнос, регіональні умови); мікросоціум 
(сім’я, референтна група, оточення). Мікросоціальний фактор – це вплив 
найближчого оточення: сім’ї, друзів, школи. Детермінантою творчого розвитку 
особистості є позитивне ставлення цього оточення до виявів креативності. 

Мезосоціальний фактор – це вплив на креативність особистості 
етноменталітету, національного оточення та національних традицій. Для дітей з 
більш зрілим рівнем етнічної ідентифікації характерним є емоційно позитивне 
сприйняття світу. Вони демонструють вищий рівень креативності, 
самоактуалізації, адаптивності поведінки. Що повніше дитина інтегрована в 
національну культуру, то вільніша і незалежніша вона у своїх творчих виявах. 
Макро-соціальні фактори здійснюють значний вплив на суспільні свідомість та 
емоції, тому можуть непрямо сприяти або перешкоджати розвитку творчої 
активності членів суспільства. Факторами, які позитивно впливають на 
творчість, вважають інтенсивну соціальну динаміку, плюралізм, свободу, 
демократію, змагання ідей. 

Отже, детермінація креативності має складний характер і охоплює вплив 
різних факторів, як внутрішніх, психологічних, так і зовнішніх, соціокультурних. 
Функціонування макро-, мезо- та мікрорівнів у системі соціокультурних 
факторів визначається тим, що вищі рівні системи можуть обмежувати нижчі, 
але вони не породжують їх прямим, безпосереднім способом. Вся ця система 
факторів різного рівня не може бути зведена до оточуючого середовища. Вона 
відіграє роль важливої складової соціальної ситуації, а її різні рівні інтегруються 
в єдиному процесі взаємодії з внутрішніми психологічними умовами (факторами 
особистості) та в цілому визначають процес розвитку креативності. 

Суспільство, яке сприяє розвитку творчості – «креатогенне суспільство», 
характеризують такі особливості: доступ до засобів культури; відкритість різним 
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«культурним стимулам»; прагнення членів суспільства чогось досягнути; 
вільний, позбавлений дискримінації, рівний для всіх доступ до освіти; 
відсутність привілеїв для одних груп і пригнічення інших; різноманітність 
культурних течій; інтелектуальна толерантність; взаємодія та співробітництво 
творчих особистостей; наявність системи нагород і заохочень. 

Детермінантою творчих процесів у суспільстві є також актуальна соціальна 
ситуація. Основними характеристиками соціальних процесів, що відбуваються 
на сьогодні в країнах пострадянського простору, є нестабільність, динамічність, 
зміна стереотипів і всієї системи цінностей. Сучасна реальність вирізняється як 
негативними, кризовими тенденціями, так і позитивними процесами. До 
негативних тенденцій можна віднести нерівномірність розвитку різних 
економічних і соціальних сфер, різке розшарування суспільства, дегармонізацію 
соціальних стосунків, зниження життєвого рівня. Позитивними тенденціями в 
кризові періоди розвитку суспільства є пробудження закладених у людині 
природних творчих сил – вияв «ефекту спонтанної творчої активності». 
Багатоаспектність розвитку креативності може бути зумовлена також 
належністю людини до певного соціально-економічного класу. Історично 
закладеними в країні вважаються і мезосоціальні підґрунтя творчості: багатство 
національних й етнічних традицій, різноманітність культурних стимулів і течій. 

Вплив сприятливих і несприятливих соціальних умов має ймовірнісний 
характер, тому є значущим для одних і незначущим для інших людей. Це 
засвідчують біографічні дані різних груп досліджуваних – з високими і низькими 
показниками творчої активності. Особи з високими показниками креативності 
виховувалися в різних умовах – як сприятливих, так і несприятливих. Проте всі 
особи з низькими показниками зростали лише в несприятливих умовах. 

Водночас закону перервності в розвитку креативності не виявлено. Спад у 
розвитку креативності може зумовлюватися тим, як виражено нові вимоги та 
стресові ситуації, які постають перед дитиною в ранньому віці. Втім спад у 
розвитку креативності можна зняти в будь-якому віці шляхом спеціального 
навчання. 

Американський дослідник Д.K.  Саймонтон, вивчаючи соціокультурний 
контекст розвитку обдарованих людей, виділив макросоціальні чинники їхнього 
становлення: 1) традиційна освіта; 2) наявність рольової моделі обдарованої 
людини; 3) війна; 4) політична нестабільність. Науковець вважає, що традиційна 
освіта підвищує потенціал обдарованості до певної межі, після якої має місце 
негативний ефект унаслідок посилення схильності до загальноприйнятих 
методів вирішення проблем. 
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У потенційно обдарованої дитини для становлення має бути дуже ранній 
доступ до численних реальних носіїв обдарованості. Війна практично знищує 
якості, що становлять основу обдарованості. 

Психолог Д. K. Саймонтон особливо наголошує на тому, що зовнішні 
впливи на початкових етапах розвитку обдарованої особистості є значно 
важливішими, ніж впливи, здійснювані всім подальшим життям. Тобто 
обдаровані люди формуються або «ламаються» в дитинстві, підлітковому віці та 
ранній юності. 

Що більш спеціальною є обдарованість, то раніше вона виявляється. 
Інтелектуальна обдарованість не спеціальна і має повільну природу. Це означає, 
що визначити інтелектуальну обдарованість суб’єкта можна лише у достатньо 
старшому віці. Тому ідентифікація дитини як інтелектуально не обдарованої у 
віці, наприклад, 10–11 років (що більше у віці 6–7 років) з наукового погляду є 
неправомірною. 

Для того, щоб обдарованість визріла, потрібні час, збагачене і варіативне 
предметне середовище, справа, що захоплює дитину, її власні активні зусилля із 
вдосконалення своїх можливостей, значущий обдарований дорослий, якісне та 
індивідуалізоване навчання, а також багато достатньо тонких чинників взаємодії 
дошкільника чи школяра з навколишнім світом, які вкрай важко передбачити і 
спланувати. А далі, зауважує М. Холодна, залишається спостерігати, чекати і 
сподіватися. З огляду на це, можна зробити висновок: основні зусилля варто 
спрямовувати не так на виявлення обдарованості дітей і підлітків, як на 
створення умов для вияву та становлення їх можливої обдарованості. 

Сучасна школа має стати «антропоцентричною»: осередком усіх навчально-
виховних впливів має стати конкретний учень і, відповідно, всі способи й форми 
організації шкільного життя мають підпорядковуватися меті його всебічного 
особистісного розвитку.  

Принциповим у вибудовуванні основ сучасної школи має стати збереження 
прав та інтересів дитини. М.О. Холодна вважає, що в нинішніх непростих 
соціокультурних умовах школа, вочевидь, залишається єдиним соціальним 
інститутом, який може (і зобов’язаний) взяти на себе захист основного права 
кожної дитини – мати такі умови шкільного середовища, які забезпечили б їй 
повноцінний особистісний розвиток у максимально можливому діапазоні 
зростання її індивідуальних психологічних ресурсів. Інтелектуальні можливості 
особистості – один із базових психологічних ресурсів, що становить основу 
самодостатньої, ініціативної та продуктивної життєдіяльності. 

Основний вектор перебудови сучасної загальноосвітньої школи – й у 
відповідності до об’єктивних вимог суспільства, і відповідно до логіки еволюції 
школи як соціального інституту – пов’язаний із орієнтацією на розвиток 
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індивідуальних психологічних ресурсів учня. Кожній дитині має гарантуватися 
шкільна освіта з погляду врахування її особистісних прав, серед яких 
найважливіше – право бути творчою і розумною. 

На сьогодні в галузі освіти сформувалися дві основні стратегії практичної 
роботи з диференціації дітей залежно від особливостей їхнього інтелектуального 
розвитку. Зовнішня диференціація у формі відбору передбачає відбір дітей за 
показниками рівня інтелектуального розвитку для вирішення питання про 
можливість або неможливість їхнього навчання в закладах освіти, що вважають 
себе елітними завдяки (внаслідок) своєї спеціалізації, більш різноманітним і 
складним навчальним програмам, підготовці школярів до вибору престижної 
професійної кар’єри тощо. Зовнішня диференціація у формі селекції є відбором 
дітей за показниками рівня інтелектуального розвитку з подальшим розподілом 
у класи з різним типом навчання: наприклад, клас прискореного розвитку, клас 
вікової норми, клас підвищеної індивідуальної уваги. 

Школа має право на будь-яку інновацію, якщо новий освітній підхід більш 
ефективно, порівняно з попередніми, захищає права дитини і гарантує їй більш 
сприятливі умови для особистісного та інтелектуального розвитку. Але за 
зовнішньої диференціації порушуються права значної частини дітей, зокрема, 
через те, що в тій чи іншій формі спрацьовує ефект ярлика інтелектуальної 
неспроможності. 

Дослідниця М. О. Холодна вважає, що протягом початкової та середньої 
ланки навчання має здійснюватися інтелектуальне виховання всіх дітей у рамках 
внутрішньої диференціації на основі принципу індивідуалізації навчання. У 
старших класах більш доцільним напрямом інтелектуального виховання, 
очевидно, буде зовнішня диференціація на основі принципу спеціалізації 
навчання: подальший інтелектуальний розвиток учнів буде здійснюватися із 
врахуванням їхнього вільного та усвідомленого вибору спеціалізованої форми 
навчання залежно від уже сформованих пізнавальних інтересів, професійних 
планів і реальних навчальних досягнень. Отже, всім учням повинно бути надано 
можливості для повноцінного інтелектуального розвитку в умовах якісної 
шкільної освіти з подальшим особистим вибором своєї інтелектуальної долі. 

На сучасному етапі в галузі освіти найбільш розвинених країн відбувається 
перехід від екстенсивної до інтенсивної системи підтримки обдарованої молоді. 
Екстенсивний шлях характеризується такими особливостями: 1) виявлення 
обдарованих на основі досягнення високих результатів (проведення предметних 
олімпіад, конкурсів, виділення високоуспішних учнів); 2) використання 
альтернативних освітніх маршрутів, пов’язаних із викладанням різних дисциплін 
на більш високому професійному рівні. Відповідно, щодо екстенсивного підходу 
наявні дві основні групи проблем. Орієнтація у виявленні обдарованості на 
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досягнення призводить до втрати великої групи обдарованих з високим 
потенціалом, які не виявляють себе значними досягненнями в усереднених 
умовах масової школи (як середньої, так і вищої). Орієнтація на підвищений 
рівень викладання також придатна не для всіх учнів, оскільки не всі достатньою 
мірою мотивовані. Ефективна робота з обдарованістю передбачає необхідність 
пошуку диференційованого підходу щодо мотиваційно-потребнісної сфери. 

Як зазначає Д. В. Ушаков, жодна країна не може дозволити собі марнувати 
таланти – це було б марнуванням людських ресурсів. Тому найбільш розвинені 
держави з метою збереження потенційних талантів переходять від екстенсивної 
системи до інтенсивної, яка передбачає дві умови: 1) виявлення обдарованості не 
за досягненнями, а за потенціалом; 2) роботу з мотиваційно-потребнісною 
сферою обдарованої молоді. 

Для реалізації інтенсивної системи необхідні передові гуманітарні 
технології як виявлення, так і розвитку обдарованості. Психологічні технології 
дозволяють здійснити налаштування системи під індивідуальність, а також 
доповнити її необхідною роботою над особистістю обдарованої людини, її 
мотивацією.  

Науковець Д. В. Ушаков зазначає, що додатковою перевагою інтенсивної 
системи є соціальна орієнтація, оскільки в її рамках можуть бути вибудувані 
більш ефективні «соціальні ліфти». Саме інтенсивні підходи, що враховують 
індивідуальні особливості потребнісно-мотиваційної сфери, здатні створювати 
сприятливіші умови для обдарованих вихідців із тих соціальних груп, котрим 
важче виявити себе в стандартизованих умовах екстенсивної системи. 

Зведення програм роботи з обдарованими дітьми на державний рівень 
зумовлює дебати ідеологічного характеру, оскільки виділення спеціальних 
програм розцінюється як створення привілеїв. Таке обговорення проблеми 
освіти обдарованих дітей відбулося в Раді Європи з ініціативи Євроталанту. 
Доповідач T. Хаджідеметріу відзначив, що до проблеми освіти обдарованих 
дітей можна підходити з погляду рівності можливостей для всіх дітей. 

Виявлено два протилежні погляди на проблему обдарованості: 1) всі діти 
обдаровані й талановиті; 2) деякі діти більш обдаровані, ніж інші, й тому 
становлять важливий освітній та економічний ресурс. 

Обидва погляди не можна недооцінювати, вони мають співіснувати і 
стимулювати роздуми професійних розробників програм, викладачів і практиків. 
Замовчувати проблему обдарованих дітей (і, відповідно, способи роботи з ними), 
щоб не отримати докору в елітаризмі, означає відмовити їм у праві 
користуватися можливостями, необхідними для розвитку їхніх особливих 
здібностей і талантів. 



356 

Потрібно знайти спосіб подолати це упередження щодо зв’язку між 
обдарованими дітьми та їхніми потребами, з одного боку, і елітизмом, з другого. 
Проте будь-яка ініціатива, що визначає привілейоване становище однієї групи 
дітей, наприклад обдарованих, є неприйнятною. Всі діти повинні мати 
можливість користуватися високоякісною освітою і відповідними умовами 
навчання. 

Обдарованість важлива як стратегічний ресурс, тому несвоєчасне виявлення 
значущих інтелектуальних і будь-яких інших можливостей є тратою людських 
ресурсів. Такою самою тратою людських ресурсів буде навчання обдарованої 
дитини в «нормальній» школі, що не дає ніякого результату. Проте умови, 
запропоновані для обдарованих, є ідеальними умовами для всіх дітей, тож і треба 
створювати їх усім учням. Те, що справді шкодить і обдарованим, і менш 
здібним, – це одноманітність освітніх можливостей. Для спрямування 
обдарованих дітей треба створити максимально можливу різноманітність і вибір 
в освіті. 

За підсумками дебатів на підтримку обдарованих дітей Парламентською 
асамблеєю Євросоюзу була прийнята Рекомендація 1248 щодо освіти 
обдарованих дітей. Цей документ підтверджує, що право на освіту є основним 
правом людини і що воно має бути в міру можливості адаптоване до кожного 
індивіда. В силу практичних міркувань необхідне існування систем шкільного 
навчання, які надають задовільну освіту для більшості учнів. 

Однак завжди будуть діти з особливими потребами, для навчання яких має 
бути вжито спеціальних заходів. Високообдарованим дітям важливо надати такі 
умови навчання, за яких вони могли б повністю реалізувати свої можливості 
відповідно зі своїми власними інтересами та інтересами суспільства. 

У цьому документі країнам Євросоюзу було рекомендовано брати до уваги 
такі міркування в їхній освітній політиці: 

• законодавчо визнати високообдарованих дітей як таких, що мають потребу 
в системі шкільного навчання, пристосованій для повного розвитку їхніх 
можливостей; 

• включати в програми підготовки вчителів вивчення стратегій виявлення 
обдарованих і талановитих дітей; поширювати інформацію про 
високообдарованих дітей серед усіх, хто має відношення до цих дітей (вчителів, 
батьків, лікарів, соціальних працівників, міністерств освіти); 

• умови для обдарованих дітей повинні бути створені переважно в рамках 
звичайної системи шкільного навчання, починаючи з дошкільного рівня. Гнучкі 
програми, збільшення можливостей мобільності, додатковий матеріал, 
допоміжні аудіо-візуальні засоби та навчання, орієнтоване на проекти, є 
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засобами і методами, що сприяють розвитку всіх дітей; вони дозволяють 
розпізнавати спеціальні потреби дитини якомога раніше; 

• звичайна система шкільного навчання має бути досить гнучкою, щоби 
дозволяти реагувати на потреби талановитих учнів або тих, хто показує 
виняткові результати; 

• будь-яке спеціальне рішення щодо високообдарованих або талановитих 
учнів має прийматися виважено, з метою уникнення як ризику наклеювання 
ярликів на учнів, так і негативних наслідків для суспільства. 

Отже, сучасна ситуація у сфері освіти обдарованих учнів засвідчує 
відсутність системи виявлення і підтримки обдарованості, за якої буде 
можливим формування освітньої траєкторії людини на основі її здібностей і 
талантів. Суттєві зміни в роботі з талановитою молоддю неможливо здійснити 
без законодавчого та нормативного супроводу. Насамперед, на законодавчому 
рівні необхідно закріпити розуміння рівності прав у системі освіти як визнання 
індивідуальних відмінностей. Справжня рівність полягає у створенні рівних 
можливостей доступу всіх груп учнів до відповідних умов навчання, а не в 
усередненні можливостей для всіх. Повинні бути визнаними рівні права всіх груп 
учнів – дітей з обмеженими можливостями, високомотивованих, талановитих у 
науці, спорті, мистецтві – в доступі до освіти, орієнтованій на їхні потреби. Це 
визнання є необхідною умовою успішної реалізації принципу індивідуалізації 
освіти, що становить основу роботи з усіма особливими групами дітей. 

Незважаючи на роботу шкіл для обдарованих дітей, розвиток системи 
олімпіад, функціонування центрів додаткової освіти, що ефективно працюють з 
молодими талантами, робота з обдарованими дітьми є несистемною та 
недостатньою за своїм масштабом. Актуалізується питання вдосконалення роботи 
з виявлення обдарованості, зокрема прихованої, та створення системи 
альтернативних освітніх маршрутів для обдарованих дітей, які цього потребують. 
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ) 
Анотація:У статті розглядаються основні питання змісту й організації 

роботи з обдарованими школярами у сучасному закладі освіти в умовах воєнного 
стану. Запропоновано рекомендації щодо створення у ЗНЗ системи роботи з 
обдарованими здобувачами освіти. Пропонуються деякі поради стосовно 
організації роботи з обдарованою особистістю. 

This article deals with the main questions of substance and organization work with 
the talented pupils in modern educational establishment in wartime. The  author offers 
recommendations in relation of creation in general educational establishment of the  
system of work with  gifted pupils. The  author offers some tips  how to work with a 
gifted person. 

Ключові слова: обдарованість, дистанційне навчання, дистанційна освіта, 
вчитель, навчання, англійська мова, методи, поради. 

Key words: gift, distance learning, distance education, teacher, teaching, English, 
methods, pieces of advice. 
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Завдання вчителя - щоб ключик відшукати 
До кожної дитячої душі. 

І кожному можливість росту дати 
До інтелекту, що не матиме межі. 

О. Попович 
 

На сучасному етапі надзвичайно важливим і необхідним є створення в 
закладах освіти сприятливих умов для розвитку індивідуальних якостей 
здобувачів освіти в умовах воєнного стану, сприяння набуттю додаткових знань, 
умінь, навичок та залучення школярів до систематичної науково - дослідної, 
експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності з навчальних 
предметів. 

Створення умов для прояву творчих здібностей школярів є основною 
запорукою розвитку обдарованості: учитель повинен створити таке середовище, 
в якому б дитина змогла максимально розкрити свої таланти та здібності, 
реалізувати особистісні нахили, виявити свій талант. 

Сучасне політичне становище  спонукає педагогічні колективи закладів 
освіти до пошуку таких спеціальних психологічних та педагогічних методів, 
форм, прийомів, засобів, які дали б змогу стимулювати розвиток здібностей 
здобувачів освіти; сприяти подальшому всебічному розвитку власного творчого 
та інтелектуального потенціалу; розробити систему роботи з обдарованими 
дітьми в умовах воєнного стану. 

Перехід на дистанційне навчання  став неочікуваним та доволі серйозним 
випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Після тимчасової 
розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко адаптуватись до 
нових реалій, і питання розвитку дистанційної освіти набуло неабиякої 
актуальності. Система дистанційного навчання в нашій державі перебуває на 
стадії становлення, але вже існує можливість систематизувати  інноваційні,   
ефективні методи та форми роботи під час дистанційного вивчення. І саме 
завдяки їм можлива організація системи роботи з обдарованими дітьми. 

Педагоги закладів  загальної середньої освіти використовують різноманітні 
інформаційні ресурси за допомогою освітніх платформ: ClassDojo, Google 
Classroom, Zoom, «МiйКлас», Human школа, Нові знання, Єдина школа, Moodle 
та багато інших. Саме застосовуючи поєднання педагогічних знань і сучасних 
технологій,  створення  своїх  власних сучасних методів дистанційного навчання, 
використання освітніх платформ і надає  можливість організувати систему 
роботи з обдарованими дітьми в умовах воєнного стану. Це ще і сприяє 
формуванню практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних 
технологій у повсякденній практичній діяльності обдарованих дітей. Цю 
діяльність потрібно і необхідно здійснювати системно, цілеспрямовано, з повним 
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використанням тієї законодавчої бази, яка розроблена на рівні держави. 
Звичайно, що існує  потреба відповідного інструментарію, фахово підготовлених 
кадрів, сучасного науково-методичного забезпечення.  

Навіть намагання це втілити в життя в умовах обмежених ресурсів дає 
конкретні позитивні результати. Система дистанційної освіти може і повинна 
зайняти своє місце в системі освіти, оскільки при грамотній її організації вона 
може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства 
сьогодні [1]. 

Для досягнення мети якісної організації у закладах освіти має бути створена 
і постійно вдосконалюватися система роботи з обдарованою молоддю:  
1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів 

діяльності.  
2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої 

обдарованості.  
3. Проведення освітніх заходів із метою систематичного підвищення 

майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.  
4. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні 

звання "вчитель-методист", "старший вчитель".  
5. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.  
6. Організація і проведення олімпіад  із базових дисциплін на різних етапах.  
7. Організація та проведення  творчих звітів педагогів за результатами роботи з 

обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, секціях.  
8. Забезпечення участі обдарованих  дітей у творчих конкурсах.  
9. Розроблення системи матеріального та морального заохочення обдарованих 

здобувачів освіти та вчителів, які працюють з ними.  
10. Обговорення питання організації роботи з обдарованими дітьми та 

визначення подальших напрямів роботи на засіданнях професійних спільнот 
педагогічних працівників, педагогічних радах, нарадах при директору. 

Доцільно організувати роботу  творчої групи вчителів, яка розроблятиме 
рекомендації щодо  системи пошуку обдарованих дітей, пам’ятки вчителям, 
класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей.  

Відповідно до структури роботи з обдарованою молоддю дану роботу слід 
проводити як в груповій так і індивідуальній формах. Зазвичай під час 
дистанційних уроків таким школярам пропонуються творчі задачі, досліди, 
завдання підвищеної складності, результативно включати таких дітей у роботу 
класу в ролі консультантів на семінарах і заліках, дослідників при вивченні 
нового матеріалу, при підготовці додаткового матеріалу. Це сприяє подальшому 
розвитку дитини, систематизує знання, зміцнює її авторитет серед однолітків, 
привчає до самостійності й відповідальності. 
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Доцільно залучати здобувачів освіти до інтелектуальних конкурсів: знавців 
української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного математичного конкурсу 
«Кенгуру», Міжнародного конкурсу знавців англійської мови «Гринвіч», 
інтелектуальних ігор, науково-дослідницьких робіт в рамках МАН та інших. Тим 
паче, що в умовах воєнного стану велика кількість Всеукраїнських  дистанційних 
олімпіад з навчальних предметів  проводяться безкоштовно. 

На допомогу педагогічним колективам по виявленню нахилів, здібностей та 
обдарувань кожного здобувача освіти працюють і практичні психологи, які 
здійснюють організаційно-методичне забезпечення в їхній роботі шляхом 
проведення онлайн-семінарів, тренінгів, психологічних досліджень, анкетування. 
Результати доводяться до відома педагогічних колективів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Можна виділити основні заходи щодо роботи з обдарованими школярами: 
1. Надання їм можливості виконувати більший обсяг навчальних завдань. 

При цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи з 
обдарованими здобувачами освіти. 

2. Збільшення кількості завдань має поєднуватися з обов’язковим 
підвищенням їх складності. Це сприятиме інтелектуальному розвиткові, 
формуванню здібностей. 

3. Забезпечення зростання творчої активності шляхом розвитку вміння 
виділяти проблему, створювати проблемні ситуації у процесі навчання і 
знаходити шляхи їх вирішення, відбирати і структурувати навчальний матеріал, 
виділяти головне, суттєве, прагнення до самовдосконалення. 

4. Пошук вчителем дієвих стимулів для активізації творчості школярів, 
диференційований підхід, заохочення обдарованих здобувачів освіти до 
творчого пошуку. 

Працюючи у Комунальному закладі загальної середньої освіти № 1 
Южненської міської ради Одеського району Одеської області, використовую 
багато ефективних навчальних прийомів, форм та методів роботи на уроках 
англійської мови. Окремі форми роботи запозичую у канадських, американських 
та японських вчителів, однак ідеї щодо організації роботи з обдарованими дітьми 
є не менш результативними і у вітчизняних вчителів. 

Досвід роботи показує, що успіх уроку залежить якраз  від самого початку 
уроку, а саме від розминки (warming-up activities). Вдало підібрана і проведена 
розминка налаштовує дітей до активної роботи на весь урок. І ось поки школярі 
традиційно опрацьовують  тематичні скоромовки, прислів’я чи афоризми 
пов’язаних з темою, яка вивчається, обдаровані діти отримують творчі завдання-
підібрати еквіваленти, знайти відповідник, скласти власну скоромовку, 
запропонувати український еквівалент тощо. На уроках використовую відео 
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уроки з YouTube, власні відео, інтерактивні презентації, вправи, електронні 
підручники та інформаційні ресурси. 

Для роботи з обдарованими дітьми систематично використовую не лише 
українські підручники, а й навчальну літературу британських видань. Перш за 
все, такі підручники розроблені носіями мови. Вони є яскравими, цікавими та 
корисними, в них міститься велика кількість правил, які супроводжуються 
низкою вправ для відпрацювання. Найбільше віддаю перевагу таким 
підручникам: Enterprise, Solution, Friends, Head Way, FCE, English Grammar in Use 
та інші. Завдяки завданням, взятих з цих джерел, школярі вчаться 
використовувати мову в реальних ситуаціях, забуваючи про важку граматику, 
велику кількість лексики та складну англійську вимову. 

Розв’язуючи ребуси, кросворди, школярі  поступово починають складати 
власні головоломки, що сприяє розвиткові пам’яті, уваги, кмітливості. Така 
робота сприяє розвитку вмінь  самостійно працювати з літературою, аналізувати 
та систематизувати отримані дані, робити висновки.  

Вдало застосовую на уроках запозичений у канадських колег навчальний 
прийом “Readers’ Theatre” (Театр читців) для того, щоб покращити швидкість та 
правильність читання, навички слухання та впевненості в собі, вміння 
співпрацювати з класом. Досвід показує, що школярам подобається “Readers’ 
Theatre”, так як  вони мають гарну нагоду відчути себе справжніми акторами і 
прочитати свою роль якнайкраще. Ми практикуємо і розігруємо коротенькі 
казки, веселі історії, захоплюючі легенди, художні тексти. Вишукую прості та 
жваві оповідання, які містять в собі багато діалогів, але небагато дійових осіб.  

Найголовнішим  тут є читання. Заздалегідь даю школярам завдання додати 
щось до свого образу – це можуть бути різноманітні речі: капелюшок, вуса, 
окуляри, перука, якісь простенькі деталі. Таким чином, діти швидко  входять в 
образ, навіть ті, хто боявся інсценізацій в класі- менше нервує перед аудиторією 
на онлайн-інсценізації. Використовуючи цей прийом, ми покращуємо 
мовленнєві здібності, діти почуваються впевненіше перед глядачами. А 
обдаровані діти на основі побаченого розповідають свої історії, у них 
розвивається краще розуміння свого внутрішнього світу та з’являється 
впевненість у собі.  

Такі форми, методи та прийоми роботи пов’язані між собою тим, що їх зміст 
дозволяє формувати комунікативні та інтелектуальні вміння, які в сукупності 
підвищують ефективність уроку, активізують мовну діяльність, підвищують 
інтерес до вивчення іноземної мови. Дякуючи американському волонтеру 
Elizabet Zimmerman,  школярі  мали гарну можливість поспілкуватися з носієм 
мови та покращити вимову. За участю волонтера доцільно організовувати 
інтерактивні уроки, під час яких діти в режимі онлайн могли б спілкуватись з 
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носієм мови. Результативно проходять такі заняття і з окремою групою дітей, які 
мають здібності до вивчення іноземної мови. 

Якщо вчитель визначає у дитини здібності, які потребують розвитку, він має 
звернути на це увагу батьків, показати їм шляхи для розвитку дитячого 
потенціалу. У закладі сформований і постійно поповнюється банк даних 
діагностичних методик для виявлення обдарованих і здібних дітей різних 
вікових груп. Належну увагу колектив закладу приділяє психолого-педагогічній 
освіті батьків обдарованої молоді. З цією метою проводяться батьківські онлайн-
лекторії, на засіданнях яких розглядаються питання розвитку  здібностей дитини. 

З метою демократизації управління в закладі, залучення школярів 
соціальної та лідерської обдарованості до різноманітних видів діяльності 
закладу, а також до управління справами колективу, сформовані органи 
учнівського самоврядування. Робота учнів у комісіях учнівського 
самоврядування сприяє вихованню почуття відповідальності, вмінню 
співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.  

Усвідомлюючи, що головною педагогічною метою навчання є залучення 
обдарованої дитини до неперервного процесу самовдосконалення – 
самовиховання, саморозвитку, самонавчання адміністрація закладу: 

- рекомендує вчителям використання діяльнісного підходу до проведення 
уроків через введення нових технологій навчання, використання ефективних 
методів роботи з обдарованими дітьми: пояснювально-ілюстративний, 
пошуковий, дослідницький, проблемний виклад матеріалу; 

- забезпечує організацію педагогічного процесу так, щоб максимально 
розвинути здібності обдарованих дітей; 

- визначає варіативну частину робочого плану так, щоб максимально 
врахувати розвиток обдарованих дітей; 

- працює над створенням комплексу науково-методичних та навчальних 
матеріалів; 

- підтримання педагогічних кадрів, які здатні сприяти творчій праці 
школяра, виявляти ініціативу та професійну компетентність у цій галузі 
педагогічної діяльності. 

Дане питання знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. 
Видаються аналітичні накази по підсумках проведення олімпіад, конкурсів, 
спартакіад.  

Епоха, яка настала, епоха змін, інновацій, нововведень,  епоха інтелекту  
диктує свої умови життя, ставить взагалі нові вимоги перед людиною. Абсолютно 
нові переміни в суспільстві доводять, що найбільшою цінністю є неповторна 
людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями. Виявлення 
розумової обдарованості (інтелектуальної, творчої), спеціальних здібностей у дітей, 
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їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку 
педагогічної теорії та практики. Проблема обдарованості дітей надзвичайно 
актуальна. Дітей невтомно називають національним надбанням та майбутнім 
країни. А обдарованих дітей визнають основним творчим та інтелектуальним 
потенціалом. Їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес 
суспільства, плодами якого користуються всі. [2, с. 46]. 
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Abstract. The article highlights the need to work with gifted children in martial law. The 
peculiarities of the All-Ukrainian competition-defense of research works of students - 
members of the Academy of Sciences in 2021-2022 academic year are revealed. in the 
Poltava territorial branch. The motivation for the success of the winners of the second stage 
of the Defense Competition was analyzed with the help of T. Ehlers’ test. 
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В умовах воєнного стану в Україні одним із ключових питань розвитку 

освітнього простору залишається педагогічний супровід в закладах освіти 
різного рівня обдарованих дітей. Проблема дитячої обдарованості є актуальною 
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досить довгий час у вітчизняній та зарубіжній психології, педагогіці і не перестає 
бути злободенною на сучасному етапі.  

Серед значної кількості визначень «обдарованість» цілком прийнятним є 
таке: обдарованість – це системна якість психіки, яка розвивається впродовж 
життя, визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, 
неабияких) результатів в одному або кількох видах діяльності порівняно з 
іншими людьми [1]. 

Можна по різному класифікувати обдарованість. За часом прояву 
розрізняють вроджену та набуту. Індивід із вродженою обдарованістю з одного 
боку характеризується активністю, швидкістю сприймання та переробки 
інформації, специфічною пошуковою поведінкою, а із іншого боку особливою, 
не властивою іншим індивідуалізацією цих процесів. Багато відомих учених, 
митців ще в дитячі роки вирізнялися своїми талантами. Набута обдарованість 
проявляється в певній галузі в дорослому віці.         

Виокремлюють також «загальну обдарованість» як здібність до всього, та 
спеціальну. Кажуть: талановита людина талановита у всьому. Дійсно, більшість 
учених переконана, що обдарованість є інтеграційною властивістю особистості. 
Однак можна зустріти й обдарованих лише у певній сфері.  

Дослідники  розрізняють такі види обдарованості дітей:  
•художня (успіхи в літературі, музиці, мистецтві і т.п.); 

•творча (здатність продукувати, висувати нові ідеї або оригінально 
використовувати те, що створено); 

• соціальна або лідерська (вміння вибудовувати довготривалі конструктивні 
взаємовідносини з іншими людьми, організаторські здібності);   

•інтелектуальна (її загальними рисами є  гострота мислення, допитливість, 
виняткова пам’ять, високий розвиток пізнавальних мотивів);     

•академічна (успішне вивчення окремих дисциплін); 
• рухова (психомоторна) – виключно спортивні здібності; 
• духовна  (пов’язана з моральними якостями, альтруїзмом); 
• практична (успішність інтелекту в повсякденному житті не є тотожним 

домінуванню у вирішенні проблем, де задіяне абстрактне мислення) [1].  
Потужним осередком учнівської науково-дослідницької роботи продовжує 

залишатися система Малої академії наук України, яка проводить значну кількість 
заходів, спрямованих на роботу з талановитою та обдарованою молоддю: 
всеукраїнські та міжнародні конкурси, олімпіади, літні школи, вебінари з 
науковцями, студії, виставки-конкурси, конференції, інтернет-турніри і багато 
чого іншого [7]. Але найбільш масштабним у діяльності Малої академії наук є 
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України.  
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Автор з 2020 року обіймає посаду методиста Полтавської обласної Малої 
академії наук і є відповідальним за організацію ІІ (обласного) етапу Конкурсу-
захисту у відділеннях «Мовознавство» і «Літературознавство, фольклористика 
та мистецтвознавство» [6].    

Тому нижче буде запропоновано динаміку чисельності юних філологів, 
учасників цих відділень упродовж 2020-2021 та у 2021-2022 н.р. 

Динаміка чисельності учасників Конкурсу-захисту впродовж останніх двох 
навчальних років є позитивною на ІІ етапі. 

 

 Табл. 1. Динаміка чисельності учасників відділень мовознавства і 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства  

у 2020-2021, 2021-2022 н.р. 
   

Відділення Секція 2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 
Мовознавство Українська мова 13 20 
Мовознавство Англійська мова 19 29 
Мовознавство Французька мова 3 2 
Мовознавство Німецька мова 8 7 
Мовознавство Польська мова 3 3 
Мовознавство Російська мова 3 0 
Мовознавство Іспанська мова 0 0 

Усього у відділенні 49 61 
Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Українська 
література 

19 23 

Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Зарубіжна 
література  

12 14 

Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Кримськотатарська 
гуманітаристика 

6 8 

Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Фольклористика 8 9 

Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Мистецтвознавство 14 17 

Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Літературна 
творчість 

5 5 

Літературознавство, 
фольклористика та 
мистецтвознавство 

Українське народне 
мистецтво 

(регіональна секція) 

9 0 

Усього у відділенні  73 76 
Усього у двох відділеннях  122 137 
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Філософський закон переходу кількісних змін у якісні і навпаки ніхто не 
відміняв, а тому значна увага методистів закладу спрямована на забезпечення 
належної кількості учасників у кожній із секцій, популяризації «манівського 
руху» серед закладів освіти області.  

Приємно констатувати, що попри ряд негативних факторів, кількість 
поданих на ІІ етап науково-дослідницьких проєктів збільшилася на 15 одиниць у 
порівнянні з попереднім навчальним роком. Певним чином вдалося подолати 
негативні для освітнього простору наслідки розповсюдження коронавірусної 
інфекції СOVID-19. Пройшла адаптація до карантину та дистанційного 
навчання. Активно запрацювали створені філії Комунального закладу 
Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської 
молоді» у містах Лубни, Кременчук, Миргород, вихованці яких активно 
долучилися до Конкурсу-захисту. З метою популяризації діяльності МАН, 
Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді провела для 
педагогічних працівників області ряд методологічних семінарів щодо правил 
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту, особливостей підготовки до 
цього учнівського наукового змагання.          

Аналізуючи динаміку чисельності секцій відділення мовознавства, варто 
констатувати употужнення секцій української мови та англійської мови, менш 
чисельною залишається «Німецька мова» у зв’язку із значно меншою кількістю 
закладів освіти, де вона вивчається, традиційно малочисельними є секції 
польською та французької мов. Іспанська мова поки що не зацікавила учасників 
Конкурсу-захисту, а російська мова не була передбачена цього річ у 
нормативних документах щодо його організації.  

За підсумками роботи відділення мовознавства високий рівень підготовки 
показали юні науковці з міст Полтави (з 16 учасників 11 призерів, з яких 4 
перших місця), Кременчука (з 16 – 9, з яких 2 перших місця), Комунального 
закладу Полтавської обласної ради „Полтавська обласна Мала академія наук 
учнівської молоді” (з 6 учасників – 2 призера та одне перше місце), Полтавського 
ліцею імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради (2 учасника стали 
призерами), Наукового ліцею ,,Політ” при Кременчуцькому педагогічному 
коледжі імені А. С. Макаренка (2 учасника із 3 стали призерами). Серед 
учасників Конкурсу 26,2% становлять представники сільських шкіл; 73,8% – 
міських. (табл. 2). 

Аналіз кількісного складу відділення «Літературознавство, фольклористика 
та мистецтвознавство» підтверджує, що воно залишається одним із найбільш 
привабливих для учасників (76 конкурсантів). Усі секції кількісно зросли, окрім 
регіональної секції, учасники якої долучилися до секції мистецтвознавства.  
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За підсумками роботи відділення літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства високий рівень підготовки показали юні науковці з Полтави 
(з 12 учасників 11 призерів), Кременчука (з 17 – 11, з яких 2 перших місця), 
Науковий ліцей ,,Політ” при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені 
А. С. Макаренка (4 учасники, 3 призери, серед яких 1 перше місце), Полтавський 
ліцей імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради (4 учасники, 2 призери, 
1 перше місце), Полтавської обласної Малої академії наук (з 10 учасників 6 стали 
призерами, 2 абсолютних переможці). Серед конкурсантів 22,4 % становлять 
представники сільських шкіл;  77,6 % – міських. 

Сподіваємося, що відомий філософський закон спрацює та юні філологи 
Полтавщини покажуть гідний результат на ІІІ етапі Конкурсу-захисту.  

 
Табл. 2. Розподіл учасників відділень мовознавства і 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства  за 
місцем проживання 
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За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

уч
ас

ни
кі

в 
М

еш
ка

нц
і 

об
ла

сн
ог

о 
це

нт
ру

 

М
еш

ка
нц

і м
іс

т,
 

ра
йо

нн
их

 
це

нт
рі

в 

М
еш

ка
нц

і с
іл

, 
се

ли
щ

 м
іс

ьк
ог

о 
ти

пу
 

За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

уч
ас

ни
кі

в 

М
еш

ка
нц

і 
об

ла
сн

ог
о 

це
нт

ру
 

М
еш

ка
нц

і м
іс

т,
 

ра
йо

нн
их

 
це

нт
рі

в 

М
еш

ка
нц

і с
іл

, 
се

ли
щ

 м
іс

ьк
ог

о 
ти

пу
 

Відділення 
мовознавства 
 

49 16 
32,7% 

24 
49% 

9 
18,3% 61 17 

27,9% 
28 

45,9% 
16 

26,2% 
Відділення 
літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

73 15 
20,5% 

39 
53,5% 

19 
26% 76 23 

30,3% 
36 

47,3% 
17 

22,4% 
 

 
Автор статті глибоко переконаний, що мотивація – запорука успіху всіх 

учасників освітнього простору, а тим більше має відігравати значну роль у 
становленні обдарованих дітей.  

Дослідження мотивації досягнення були розпочаті в середині XX століття 
Д. С. Мак-Клелланда, який за допомогою загальновідомого тематичного 
апперцетівного тесту (ТАТ) зміг зафіксувати якісні індивідуальні відмінності. 
Роботи Дж. Аткінсона, Х. Хекхаузена та ін. продемонстрували, що існує, як 
мінімум, три принципових мотиваційних вектора, які у вирішальній мірі 
визначають характер взаємозалежності діяльнісної активності і мотивації 
досягнення: 
• індивідуальні суб’єктивні уявлення про ймовірність особистісного успіху і 

складності, що стоїть перед індивідом завдання;  
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• ступінь значущості для суб’єкта цього завдання і, в зв’язку з цим, сила 
прагнення підтримати і підвищити самооцінку;  

• схильність даної конкретної особистості до адекватного приписування собі 
самій, іншим людям і обставинам відповідальності за успіх і невдачу [4]. 

З точки зору Д. Мак-Клелланда, мотивація досягнення може розвиватися і в 
зрілому віці в першу чергу, за рахунок навчання. Як підкреслює Л. Джуелл "крім 
того, вона може розвиватися в контексті трудової діяльності, коли люди 
безпосередньо відчувають всі переваги, пов’язані з досягненнями". 

Адекватна мотивація досягнення може закономірно формуватися і 
конструктивно реалізовуватися лише в рамках системи відносин, які 
характеризуються рисами справжнього співробітництва [4]. 

Досить оригінальним є тест Теодора Елерса (нім. Theodor Ehlers) — 
німецького психолога, професора вікової психології Марбурзького університету, 
автора методики діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху.  

Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса 
прораховує шанси на успіх. При діагностиці особистості на виявлення мотивації 
до успіху Т. Елерс виходив з положення, що особистість, у якої переважає 
мотивація до успіху, вважає за краще середній або низький рівень ризику. Їй 
властиво уникати високого ризику. При сильній мотивації до успіху, надії на 
успіх зазвичай скромніший, ніж при слабкій мотивації до успіху, однак такі люди 
багато працюють для досягнення успіху, прагнуть до успіху. 

Отож переможцям секцій відділень мовознавства та літературознавства, 
фольклористики та мистецтвознавства Полтавського територіального відділення 
МАН України (усього 11 учасників) було запропоновано пройти тест Т. Елерса, 
питання якого представлені на таблиці 3.  

Табл. 3. Тестовий матеріал (питання) опитувальника Елерса 
Питання Так Ні 

1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити 
швидше, ніж відкласти на деякий час.     
2. Я легко дратуюся, коли помічаю, що не можу на 100% виконати 
завдання.     
3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту.     
4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю 
рішення одним з останніх.     
5. Коли в мене два дні поспіль немає діла, я втрачаю спокій.     
6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх.     
7. По відношенню до себе я більш строгий, ніж по відношенню до 
інших.     
8. Я більш доброзичливий, ніж інші.     

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Питання Так Ні 
9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, то потім суворо 
засуджую себе, бо знаю, що в ньому я домігся б успіху.     
10. У процесі роботи я потребую невеликих паузах для 
відпочинку.     
11. Старанність - це не основна моя риса.     
12. Мої досягнення в праці не завжди однакові.     
13. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, якою я зайнятий.     
14. Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала.     
15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною.     
16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими.     
17. У мене легко викликати честолюбство.     
18. Зазвичай помітно, коли я працюю без натхнення.     
19. При виконанні роботи я не розраховую на допомогу інших.     
20. Іноді я відкладаю те, що повинен був зробити зараз.     
21. Треба покладатися тільки на самого себе.     
22. У житті мало речей, важливіших, ніж гроші.     
23. Завжди, коли мені треба буде виконати важливе завдання, я ні 
про що інше не думаю.     
24. Я менш честолюбний, ніж багато інших.     
25. У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро вийду на роботу.     
26. Коли я розташований до роботи, я роблю її краще і 
кваліфікованішими, ніж інші.     
27. Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які можуть 
завзято працювати.     
28. Коли у мене немає справ, я відчуваю, що мені не по собі.     
29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, 
ніж іншим.     
30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити 
це якомога краще.     
31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим.     
32. Мої успіхи в якійсь мірі залежать від моїх колег.     
33. Безглуздо протидіяти волі керівника.     
34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати.     
35. Коли щось не ладиться, я нетерплячий.     
36. Я зазвичай звертаю мало уваги на свої досягнення.     
37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає великі 
результати, ніж робота інших.     
38. Багато чого, за що я беруся, я не доводжу до кінця.     
39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою.     
40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади і положенню.     
41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, для 
доведення своєї правоти я можу піти й на крайні заходи.     
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Методика обробки результатів.  
По 1 балу проставляється за відповідь  
- «так» за наступними пунктами опитувальника: 2-5, 7-10, 14-17, 21, 22, 25-

30, 32, 37, 41;  
- «ні»: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 і 39.  
Відповіді по пунктах 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 і 40 не враховуються. 

Підраховується загальна сума балів. Чим більша сума балів, тим більш виражена 
у обстеженого мотивація на досягнення успіху [4].  

Усі учасники показали досить полярні результати, які відображені в таблиці 4.   

Табл. 4. Результати тесту Т. Елерса по відділенням 
Відділення / учасник Результат 

Мовознавство/учасник 1 15 
Мовознавство/учасник 2 16 
Мовознавство/учасник 3 21 
Мовознавство/учасник 4 21 
Мовознавство/учасник 5 22 
Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство / 
учасник 1 

16 

Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство / 
учасник 2 

17 

Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство / 
учасник 3 

19 

Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство / 
учасник 4 

22 

Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство / 
учасник 5 

24 

Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство / 
учасник 6 

25 

Кількісні результати по цій методиці означають: 
1 – 10 балів: мотивація до успіху низька, особа не прагне досягти перемоги, 

не схильна докладати власних сил у працю, апатична, пасивно ставиться до 
життя. Таких учасників серед опитуваних не виявилося. 

11 – 16 балів: середня мотивація до успіху. При такій мотивації людина не 
боїться ризикувати, вона не є скованою у своїх діях, бо можлива невдача не надто 
хвилює її. Серед діагностованих – 3 учасника з таким показником.    

17 – 20 балів: висока мотивація до успіху. Такі особи здатні йти на 
середнього рівня ризик для досягнення бажаного, схильні орієнтуватися на 
власні сили, гнучко і наполегливо добиватися поставленої мети. 2 конкурсанти 
показали такі результати.   

Вище від 21 балу: мотивація до успіху надто висока. Це може спричиняти 
надмірну самокритичність до власних можливостей. При цьому особа може 
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зазнавати надмірного хвилювання та страху зазнати невдачі. Підсвідома зневіра 
у власні сили викликає в людини меншу готовність до ризику, особистісну 
скованість. У результаті при надмірній мотивації до успіху людина може 
втрачати віру в те, що вона доб’ється бажаного [5]. 

Принагідно відмітимо, що 6 обдарованих юних філологів показало занадто 
високу мотивацію.  

Команда юних філологів Полтавщини готується до ІІІ етапу Конкурсу-
захисту, який має бути проведено найближчим часом. Цікаво буде за його 
результатами простежити взаємозв’язок (чи його відсутність) між мотивацією 
учасників до успіху та результативністю виступи команди у фіналі.  

Таким чином робота з обдарованими дітьми є важливим напрямом роботи 
позашкільних установ. Аналіз динаміки чисельності аналізованих відділень 
свідчить про зростання зацікавленістю «манівським» рухом. Юні обдарування, 
які стали переможцями ІІ етапу Конкурсу-захисту, вже найкращі в своїх секціях 
на теренах області з поміж інших дітей. Високий рівень мотивації на досягнення 
успіху обов’язково принесе їм нові перемоги у майбутньому.   
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Чернівецької міської ради 

СПЕЦИФІКА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, 

особливої уваги та керівництва. Проте в силу особистісних якостей  такі діти 
найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки та мислення, вони більш 
сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють стосунки та зв’язки. 

Темп розвитку кожної дитини індивідуальний, в цьому процесі можуть бути 
стрибки та уповільнення, однак у кожному віковому періоді існують свої 
переваги та своєрідність. 

Поруч із тим, що обдаровані діти мають низку переваг перед своїми 
однолітками, їм доводиться зіштовхуватися і з специфічними труднощами. 
Насамперед це пов’язано зі стосунками батьків до обдарованості своїх дітей. 
Деякі, виявляючи у своєї дитини ранні прояви обдарованості, всі свої зусилля 
спрямовують на розвиток її здібностей відповідно до своїх уявлень про цілі та 
завдання виховання. При цьому увагу звертають лише на першу частину цього 
слова – акцентують винятковість дитини, забуваючи, що вона залишається все ж 
таки дитиною. Якщо обдарованість проявляється у якійсь специфічної області, 
батьки заповнюють його життя заняттями у цій галузі, перешкоджаючи 
повноцінному розвитку інших здібностей і нахилів дитини. 

Працюючи вже довгий час зі школярами, звертаючи увагу на їх пюси та 
мінуси, злети та падіння, для себе  виділяю певні типи або види обдарованості. 

Види обдарованості: 
1. За широтою проявів: 
• Загальна (розумова) обдарованість – ставлення до різних видів діяльності 
• Спеціальна обдарованість щодо окремих областей: поезія, музика, 

живопис, математика, спорт. 
2. За формою проявів 
• Явна обдарованість виявляє себе у діяльності дитини досить яскраво та 

чітко, у тому числі і за несприятливих умов; 
• Прихована обдарованість проявляється у замаскованій формі. 
3. За видом діяльності 
• У практичній діяльності- обдарованість у ремеслах, спортивна та 

організаційна. 
• У теоретичній (пізнавальній) діяльності – інтелектуальна обдарованість 

різних видів. 
• У художньо-естетичній діяльності. 
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• У комунікативній діяльності – лідерська обдарованість. 
• У духовно-ціннісній діяльності – створення нових духовних цінностей та 

служіння людям. 
4. За особливостями вікового розвитку 
• Рання обдарованість. 
• Пізня обдарованість. 
У деяких випадках причиною замаскованості проявів обдарованості є ті чи 

інші проблеми розвитку дитини. Наприклад, заїкуватість, підвищена 
тривожність, конфліктний характер спілкування.Це все може призвести до 
зниження показників успішності дитини. 

З іншого боку, обдарованість не завжди можна відрізнити від навченості, що 
є результатом сприятливіших умов життя цієї дитини. Цілком ясно, що при 
рівних здібностях дитина з сім’ї з високими соціально-економічним статусом 
показуватиме вищі досягнення у певних видах діяльності порівняно з дитиною, 
для якої не було створено таких умов. 

Розмірковуючи про бонуси і призи, які часто отримують талановиті діти, не 
варто забувати, що життя часом може бути досить жорстоким, оточення досить 
критичним, відгуки досить різкими по відношенню до таких людей. Спортивні 
та мистецькі таланти сприймаються позитивно, але високий інтелект не 
породжує симпатій. Людей дратують інтелектуали. 

Проблеми обдарованих дітей 
1. Неприязнь до школи, так  як  навчальна програма не відповідає їх 

здібностям та нудна для них. 
2. Ігрові інтереси. Обдарованим дітям подобаються складні ігри та нецікаві 

ті, якими захоплюються їхні однолітки середніх здібностей. 
3. Конформність. Обдаровані діти, відкидаючи стандартні вимоги, таким 

чином не схильні конформізму, особливо якщо ці стандарти йдуть урозріз з 
їхніми інтересами. 

4. Занурення у філософські проблеми. Вони замислюються над досить 
складними явищами. 

5. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком. 
Вони воліють грати та спілкуватися з дітьми старшого віку. Через це їм важко стати 
лідерами. 

Спостерігаючи, аналізуючи і часто пропускаючи через себе модель поведінки 
таких учнів, звертаю увагу на фактори, які є причиною вразливості обдарованих 
дітей. 

1. Прагнення досконалості. Обдаровані діти не заспокояться, доки 
досягнуть вищого рівня .Таке прагнення проявляється рано. 
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2. Відчуття невразливості. Критично ставляться до своїх досягнень, часто 
незадоволені, звідси – низька самооцінка. 

3. Нереалістичні цілі. Не маючи змоги досягти їх, вони починають 
переживати. 

4. Надчутливість. Обдарована дитина більш уразлива. Доволі часто 
вважається гіперактивним і таким, що постійно реагує на різного роду 
подразники та стимули. 

5. Потреба уваги дорослих. Бажання  монополізувати увагу дорослих. Це 
викликає тертя у відносинах з іншими дітьми, яких дратує жага до такої уваги. 

6. Нетерпимість. Часто з нетерпимістю ставляться до дітей, які стоять нижче 
в інтелектуальному розвитку. 

З власного досвіду можу дійти певного висновку: робота з обдарованими 
дітьми- це, безсумнівно, задоволення, але далеко не простий і, навіть, не легкий 
педагогічний шлях. 

При організації роботи з такими учнями головне пам’ятати 3 правила: 
• Допоможи, але не зашкодь. 
• Зацікав, але не наполягай. 
• Зважай на індивідуальність. 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Антонова О. Проектування розвитку здібностей та обдарованості учнів як 

елемент життєвого програмування особистості. // Стратегія інноваційного 
розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу: зб. наук. 
праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 лют. 2010 р. / Академія 
педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини [та ін.]; редкол.: 
В. О. Киричук, Н. В. Лук’янчук. – К.:ІОД, 2010. – 56 с. – Бібліогр. В кінці ст. – 
ISBN 978-966-2249-21-7  

2. Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість... // Директор школи. – 
2011.No13с.15-18.  

3. Герлянд Т. Педагогічна підтримка дитячої обдарованості // Стратегія 
інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного 
процесу: зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 
2010 р. / Академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини 
[та ін.]; редкол.: В.О.Киричук, Н.В.Лук’янчук. – К.:ІОД, 2010. – 56 с.–
Бібліогр.В кінці ст. – ISBN 978-966-2249-21-7 

4. Крутій М. Обдаровані діти. // Директор школи. – 2008. - No48. – с. 17-20.  
5. Німак О. Організація роботи з обдарованими дітьми в ЗНЗ. – Х.: Основа, 

2010.144с. 
  



376 

Озимок І. П., 
вчитель трудового  

навчання вищої категорії,  
старший вчитель 

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 
imobile010218@gmail.com 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 

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 is 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. 

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 
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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 
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,  яких у ранньому віці виявляються здібності до 
виконання певних видів діяльності. 
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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; 

• 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. 
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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 
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, зв’язків, почуття прекрасного. 

Діагностика і розвиток – це виявлення зародків індивідуальної предметної 
спрямованості, інтересів. Такі складні індивідуальні поєднання, як специфічна 



380 

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 психо-
фізіологічних, 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 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; 

https://childdevelop.com.ua/articles/develop/1135/
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- 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. 

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. 
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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  

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.  
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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 
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 
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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.  
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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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
У КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ 

MS TEAMS У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
Діагностики обдарованості серед студентів вищих навчальних закладів 

медичного профілю в умовах дистанційної освіти має певні труднощі. В даній 
роботі представлено погляд на вирішення цієї проблеми під час викладання 
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клінічних дисциплін в Запорізькому державному медичному університеті з 
використанням платформи MS Teams. 

Ключові слова: вища медична освіта, обдарованість, дистанційна освіта, 
MS Teams 

Diagnosis of giftedness among students of higher educational institutions of 
medical profile in terms of distance education has some difficulties.  This paper 
presents a view on solving this problem during the teaching of clinical disciplines at 
Zaporizhia State Medical University using the MS Teams platform.Key words: higher 
education, giftedness, distance education, MS Teams. 

 
Вступ. Впровадження цифрових технологій у вищій школі стало рішенням 

для подолання викликів, що спіткають Україну останні роки (пандемія 
коронавірусної хвороби, воєнний стан). Традиційно, під час практичних та 
семінарських занять, в процесі дискусії, викладач мав змогу ідентифікувати 
студентів, що проявляють схильність до наукової роботи задля подальшого 
залучення до студентських гуртків та формування резерву майбутніх кадрів. 
Водночас, певні недоліки відсутності «живого спілкування» викладача із 
здобувачем потребує пошуку нових підходів.  

Мета роботи: ознайомити викладацьку спільноту з досвідом виявлення 
обдарованих студентів в умовах дистанційної та змішаної форми освіти. 

Матеріали і методи: у роботі представлено досвід викладання клінічних 
дисциплін в умовах дистанційної освіти на базі кафедри медицини катастроф, 
військової медицини та нейрохірургії Запорізького державного медичного 
університету у період з 2020 по 2022 роки. 

Результати та обговорення. Обдарованість – це системна якість психіки, 
яка розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною 
більш високих результатів в одному чи декількох видах діяльності у порівнянні 
з іншими людьми [1]. Обдарованість, у контексті повсякденної активності, 
визначається як схильність особистості до розвитку загальних чи спеціальних 
здібностей. Окремі вчені розглядають обдарованість як комплексне явище, що 
має поєднувати інтелект, творчий підхід та вмотивованість [2]. 

Узагальнюючи вище наведене можна сказати, що в основі обдарованості 
лежить схильність до конкретної діяльності і загальні психічні якості [3,4]. В 
цілому, обдарованість складається з трьох компонентів: 

1) високої пізнавальної активності (увага, сприйняття, пам’ять, здатність 
до абстрагування та прогнозування); 

2) творчого підходу до отриманих знань (схильність до порівняння та 
співставлення матеріалу, оригінальний підхід у вирішенні задач); 

3) емоційної захопленості (інтерес, вмотивованість, легкість у подоланні 
труднощів та невдач). 
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Таким чином, обдарованість охоплює два аспекти поведінки: 
інструментальний і мотиваційний. Інструментальний характеризує способи 
діяльності, мотиваційний – ставлення суб’єкта до тієї чи іншої сторони дійсності, 
а також безпосередньо до своєї діяльності. Підсумовуючи зазначене раніше, 
формуються такі ознаки обдарованості, як особливості індивіда, що 
проявляються в його діяльності. 

У викладацькій діяльності за для реалізації дистанційної освіти в ЗДМУ 
використовується платформа MS Office 365. Програмне середовище MS Teams, 
завдяки гнучкості та різноманітному набору інструментів забезпечує високу 
якість взаємодії між викладачем та здобувачем, дозволяє реалізувати всі форми 
навчального процесу. Викладач створює «команду» MS Teams, що є своєрідним 
цифровим еквівалентом академічної групи. У такій групі є можливість 
спілкування в текстовому чаті, відеочаті, використовувати віртуальну дошку для 
підсилення візуального компоненту, вирішувати тести MS Forms (прості, 
складні, з відкритими відповідями тощо) чи інші завдання у середовищі 
Assignment. Саме середовище Assignment надає найбільшу різноманітність у 
методах контролю знань студентів та виявлення ознак обдарованості. 

Найпоширенішим завданням, що може виявити схильність до викладацької 
діяльності, є створення тестів здобувачами освіти. Викладач може оцінити рівень 
складності запитання тесту, що сформував студент, проаналізувати якість та 
релевантність варіантів відповіді. Переваги цього методу діагностики 
обдарованості очевидна – це його простота та швидкість перевірки. Однак існує 
один вагомий недолік – відсутність стимуляції для формування професійної 
компетентності з предмету. Адже створення тестового завдання далеко не 
завжди потребує глибинного розуміння проблеми, схильність до нестандартного 
мислення та навики прогнозування. Тобто, таке завдання в меншій мірі 
відображає рівень оволодіння темою. 

Якісною альтернативою, є самостійне створення студентами ситуаційної 
задачі з еталонною відповіддю. Здобувач, під час виконання такого завдання, має 
моделювати вхідні дані у вигляді скарг пацієнта, анамнезу захворювання та 
життя, наводити клінічну картину, дані лабораторних та інструментальних 
обстежень. Створення еталонної відповіді до клінічної задачі потрібно для 
перевірки знань сучасних алгоритмів діагностики та лікування. Повнота 
відповіді, розгорнутий опис результатів дослідження та їх аналіз, новітні методи 
діагностики та лікування демонструють високу вмотивованість студента до 
вивчення додаткової літератури та зацікавленість в проблематиці завдання, 
здатність абстрактно та нестандартно мислити. Такого роду завдання 
стимулюють створення професійних компетентностей, що відповідає головним 
цілям навчання у вищій школі. 
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Висновки. Широке впровадження дистанційних форм освіти потребують 
всебічної адаптації до нових умов навчання з використанням сучасних 
навчальних платформ. Впровадження завдань по створенню ситуаційних задач з 
еталонними відповідями сприяє виявленню обдарованих студентів та дозволяє 
якісно контролювати рівень їх знань, сприяє розвитку професійних 
компетентностей. 
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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ:  
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР І «РАШИЗМ» 

У розробленні акцентується увага на розвиту обдарованості особистості 
як комплексній науково обґрунтованій системі форм, методів, засобів і 
технологій спрямованою на реалізацію особистісних та суспільних цілей, 
формування якостей та визначенні цінностей на шляху розбудови 
міжособистісних відносин у процесі досягнення мети. 

Ключові слова: досвід, засоби, мет оди, обдарованіст ь, освіт а, розвит ок, форми. 
The development focuses on the development of gifted personality as a 

comprehensive scientifically sound system of forms, methods, tools and technologies 
aimed at achieving personal and social goals, forming qualities and defining values by 
building interpersonal relationships in the process of achieving the goal. 

Key words: experience, means, methods, talent, education, development, forms. 
 

Розвиток обдарованої особистості в умовах цивілізаційного життєвого 
простору має системний характер, спрямований на духовну, психофізіологічну, 
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соціально-трудову гармонізацію єства. Її формування, здійснюється у процесі 
пізнання в обраній для діяльності сфері та застосуванні знань у напрямі 
становлення операційно-технологічної складової психологічної сфери з метою 
продуктивної взаємодії з об’єктами праці. 

Розвиток обдарованості є комплексною науково обґрунтованою системою 
форм, методів, засобів і технологій спрямованою на реалізацію особистісних та 
суспільних цілей, формування якостей та визначенні цінностей  на шляху 
розбудови міжособистісних відносин у процесі досягнення мети: вироблення 
потреби самовираження та самоствердження  шляхом створення матеріальних і 
духовних цінностей; засвоєння змісту освіти й застосування системи знань та норм, 
що дають змогу функціонувати в життєвому середовищі; реалізації внутрішнього 
потенціалу (таланту, здібностей, задатків тощо); формування компетентностей на 
вікових етапах [5, c. 65–69; 6, с. 29–35]; здобування досвіду [2, c. 10–28] у процесі 
психологічної та соціально-трудової діяльності [8, c. 79–85; 12, с. 80–89]; 
гармонізованого розвитку особистості та капіталізації людських ресурсів в умовах 
ринку праці [7, c. 6–9].  

Механізми формування та функціонування розвитку обдарованої особистості 
зумовлюються координатами її життєвого простору з урахуванням професійного 
спрямування [9, c. 29–36] інтересів суспільства, оскільки в них закладений 
соціальний пакет [4, c. 25–49]. Динаміка рівнів розвитку обдарованості пов’язана з: 
визначенням напрямів продуктивної діяльності в умовах життя; різними формами, 
видами та підходами до організації діяльності; оцінкою за виконану роботу згідно 
виконаних завдань; очікуваною винагородою за виконану роботу; наявністю 
проектів і ресурсів для неперервного розвитку  тощо. 

Умови життя особистості і суспільства вносять корективи в організацію 
їхньої життєдіяльності [11, c. 59–65]. Неспровокована війна Росії проти України 
змушує освітян і науковців робити корегування у розвиток й формування, 
відповідних запиту суспільства, якостей та цінностей особистості. Гармонізація 
філософського, психологічного, педагогічного, соціального та економічного [14, 
c. 107-110] освітніх компонентів створює передумови активізації психологічної 
діяльності у відповідності до потреб і умов їх задоволення на шляху розв’язання 
різновидів суперечностей. 

У процесі розроблення освітньої системи розвитку обдарованої особистості 
маємо враховувати особливості відношення до цивілізованих суспільств Росії і 
росіян. Війна Росії проти України змушує перебудувати не лише політичний, 
суспільний, науковий, а й освітній простір з урахуванням  протидії кремлівській 
політиці [3]. З метою роз’яснення небезпек і ризиків, пов’язаних з цим, 
розроблено поняття «рашизм», що у скороченому вигляді пропонується для 
аналізу: 

«Рашизм (rashyzm) – імперська авторитарно-тоталітарна система державно-
політичного режиму Російської Федерації (Росії) створена президентом-
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диктатором В. Путіним із підтримкою 83% російського населення (російська 
соціологічна агенція «Левада-центр» 24-30 березня 2022 р.). Жорстко 
регламентуючи роботу державних і суспільних інституцій та приватні сфери 
життя російський режим позбавив їх можливості самостійності у політичній, 
економічній і господарській, культурній, виховній, релігійній й іншій діяльності. 
З початку ХХІ століття рашисти розробили і послідовно впроваджували 
прихований геноцид українського народу з усіма ознаками державного 
тероризму, здійснюючи безпрецедентну агресивно-войовничу політику з 
елементами фашизму, нацизму, шовінізму, кібервійни та егоїстичного 
відношення до світової цивілізації... 

Широке вживання терміну рашизм українцями й міжнародне його 
поширення відбувалося у процесі яскраво вираженого почуття ненависті 
українського демократичного суспільства до авторитарно-тоталітарної Росії і 
підтримуючих режим росіян, які приймали рішення про неспровоковану війну 
проти України та: 1) забезпечували політичний, інформаційно-пропагандиський, 
військовий, ресурсний та технологічний супровід; 2) підтримували розроблену 
російськими ідеологами шовіністичну політику росіян по відношенню до 
українців та інших народів, націй і народностей; 3) використовували ресурси 
(нафта, газ, діаманти, золото та інші корисні копалини) для організації та 
здійснення тероризму. Значна кількість капіталу, отриманого від реалізації 
ресурсів, спрямовувалася рашистами (прибічниками рашизму) для забезпечення 
динамічного розвитку воєнно-промислового комплексу, що давало можливість 
володіння значною кількістю всіх видів озброєння. 

Особливостями рашизму в сучасних умовах є: 
1. Відсутність у стратегії всебічного розвитку Росії та її народу 

цивілізаційної парадигми, національної ідеї, вмотивованості, патріотизму, 
соціальної-економічної концепції тощо; 

2. Застосування «кремлівськими ідеологами» методик і технологій 
формування деформованої свідомості росіян та людства з метою викривлення 
еволюційно сформованого об’єктивного цивілізаційного життєвого простору 
(історичний та сучасний вимір); 

3. Відсутність у значної більшості росіян Свободи як складової 
фундаментальної характеристики особистості за її сутнісними (ключовими) 
ознаками, що позбавляє їх здатності обирати своє буття та керувати ним 
відповідно до власних бажань, інтересів і цілей на основі знань оточуючої 
дійсності, отриманих через відчуття, сприймання тощо;  

4. Посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність 
України та держав-сусідів; 
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5. Втаємничення терористичних намірів кремлівської владної верхівки по 
відношенню до держави Україна та її народу;  

6. Проголошення курсу на деукраїнізацію, демілітаризацію, 
денацифікацію та нейтралізацію українців; 

7. Геноцид по відношенню до українців (зафіксований (юридично 
оформлений) українськими та світовими інституціями); 

8. Продукування людиноненависницької ідеології; 
9. Наявність сучасної військової техніки і нищівних технологій для 

здійснення силового варіанту у досягненні поставленої мети; 
10. Гібридний підхід до ведення війни; 
11. Застосування технологій ілюзорності мирних переговорів під час війни 

з метою нанесення нищівних ударів по Україні та її населенню; 
12. Розміщення російських військ у Республіці Білорусь та використання її 

території для нападу на Україну; 
13. Порушення угод та протоколів Женевської конвенції тощо. 

Слід зазначити, що сутність Росії та її народу формувалася століттями. Її 
багатовікову поведінку по відношенню до держав, суспільств та культур в 
історичному вимірі охарактеризовано у творчості найталановитіших людей, що 
свідомо і сміливо заявляли про «моральні» й життєві принципи, агресивність і 
безкомпромісність у досягненні егоїстичних інтересів будь-якою ціною. 
Поступова деградація Росії впродовж усієї історії висвітлювалася не лише 
українськими й іноземними громадськими, культурними, політичними діячами, 
письменниками-класиками, філософами, політологами та поетами, а й 
російськими... 

Під лозунгом денацифікації, демілітаризації та захисту інтересів 
російськомовного населення України із особливою жорстокістю орками 
(зневажлива назва російських окупантів, яка використовується після вторгнення 
Росії в Україну 24 лютого 2022 року) знищувалися українці та інфраструктура на 
значній території України (Бородянка, Буча, Маріуполь, Мелітополь, Харків, 
Ізюм, Чернігів та інші). Це засвідчує, що метою неспровокованого 
повномасштабного нападу Росії було знищення українства та приєднання 
територій України до їхнього складу.... 

Усвідомлення насування глобальної катастрофи від рашистів змусило 
прогресивні країни 7 квітня 2022 року підтримати поданням від України про 
виключення Росії зі складу Ради ООН з прав людини. За проголосувало 93 
держави, проти 24, утрималося 58. Росію не підтримала жодна країна Європи, 
хоча Вірменія та Азербайджан не брали участі у голосуванні. Слід зазначити, що 
на результати голосування вплинуло: 1) ігнорування цінностей цивілізованого 
світу та зневажливе ставлення до людства значної кількості росіян; 2) 
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руйнування військових планів рашистів по захопленню України за 3-4 дні; 3) 
домінування пріоритету цінностей демократичного світу (духовність, свідомість, 
моральність, почуттєвість, патріотизм, компетентність [13, c. 104-107] і лише 
потім матеріальність). 

Успіхи України у боротьбі з рашизмом стали можливими завдяки: 1) 
професійності військових на чолі з головнокомандувачем Збройних сил України 
В. Залужним, силам територіальної оборони, незламності українців та 
принциповій позиції президента В. Зеленського – розділити долю з народом, 
залишившись жити і наполегливо працювати у Києві; 2) наданню військової та 
гуманітарної допомоги значною кількістю країн цивілізованого світу; 3) 
застосуванню безпрецедентних політичних та економічних санкцій країнами 
світового співтовариства, на чолі з державами-лідерами США та 
Великобританією, до російських державних інституцій, банків, комерційних 
структур, олігархів, фізичних осіб, членів родин В. Путіна та найближчого 
оточення, керівників державних установ тощо. 

Приходимо до висновку, що боротьба з рашизмом та його наслідками є 
завданням загальноцивілізаційним, оскільки маємо убезпечити негативний 
вплив на біосферу, ноосферу та сприяти зменшенню некросфери з метою 
розроблення простору доступного для життя у гармонії з природою [10, c. 315–
319], що по суті окреслює перспективи цивілізації. Цим самим людство 
зменшуватиме рівень колективного егоїзму, формуючи свідомість і розвиваючи 
її рівні. Разом з тим маємо усвідомлювати, що рашизм є тимчасовим явищем, 
оскільки люди підійшли до відповідального періоду життя на планеті – пізнанні 
самих себе та розумінні необхідності єдності світу, що дозволить перетворити 
гармонію сукупного духовного та інтелектуального ресурсу і його творчої 
енергії у вирішальний фактор еволюційного поступу. 

Отже, рашисти та інші екстремістсько налаштовані угрупування не матимуть 
перспектив за умови, що людство продукуватиме ціннісний ряд з пріоритетом на 
духовність, сформувавши «об’єднаний силовий щит» для захисту істинних 
цивілізаційних цінностей. Це означає, що з метою уникнення від неспровокованих 
агресій вищі цінності мають бути завжди домінуючими у розбудові як 
міжособистісних відносин, так і світових цивілізаційних, а матеріальні лише одним 
із супутніх засобів у її досягненні. На прикладі життя і діяльності авторитетного у 
світі президента України Володимира Зеленського бачимо, що на сьогодні 
домінуючими у нього є людські якості і цінності, які дозволяють об’єднати обрану 
ним команду, українців та світову спільноту на шляху знищення як окупаційних 
російських військ на території України, так і рашизму в цілому». 

Враховуючи вищезазначене для досягнення мети розвитку обдарованої 
особистості застосовують інтегративні технології у сукупності методів, а також 
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прийомів та впливів для активізації її зусиль та упорядкування процедур і 
операцій, спрямованих на реалізацію життєвих проектів. Зазначимо, що 
технології розвитку обдарованості забезпечують прикладний аспект 
особливостями якого є: гнучкість, що проявляється у диференціюванні змісту й 
форм на рівні міжособистісної взаємодії; неперервність навчально-виховної 
взаємодії [1, c. 32-37] з особистістю; циклічність процесу взаємодії; дискретність 
технологічного процесу; нестабільність результатів унаслідок стихійних, 
спонтанних процесів у життєвому просторі. Разом з тим ефективність процесу 
технологізації розвитку залежить від неперервності й цільової спрямованості, 
оптимізації діяльності, формуванні механізмів саморегуляції та забезпеченні 
умов для реалізації мети тощо. 
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Анот ація. В т емі розкрит о сут ніст ь засобів інформаційно-цифрових 
т ехнологій, компет ент ної особист ост і, конкурент оздат ного фахівця; дослідж ено 
проблему формування т а розвит ку інформаційно-цифрових т ехнологій під час 
підгот овки конкурент оспромож них фахівців в закладах професійної (професійно-
т ехнічної) освіт и. 

Abstract. The topic reveals the essence of information and digital technologies, a 
competent person, a competitive specialist; the problem of formation and development 
of information and digital technologies during the training of competitive specialists 
in vocational (vocational) education institutions is studied. 

Ключові слова: засоби інформаційно-цифрових технологій, компетентна 
особистість, компетентність, конкурентоздатність національної системи 
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професійної (професійно-технічної) освіти. 

Keywords: means of information and digital technologies, competent personality, 
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modern skilled worker, institution of professional (vocational) education. 

 
Використання засобів інформаційно-цифрових технологій в освіті в умовах 

воєнного стану є важливим чинником формування і розвитку інформаційно-
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цифрової діяльності в закладі професійної (професійно-технічної) освіти (далі – 
ЗП(ПТ)О) і за його межами. Він відбувається у процесі навчання та позаурочній 
виховній роботі з обдарованими учнями в ЗП(ПТ)О) і за його межами. Тому 
головним завданням та одним із пріоритетним напрямків діяльності ЗП(ПТ)О є 
використання ефективних інформаційних систем управління навчально-виховним 
процесом. А також створення такого інформаційно-цифрового середовища 
(простору) в закладі, яка забезпечить кожному учню та педагогу училища 
можливість креативно та гнучко мислити, самореалізуватися, 
самовдосконалюватися, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери життя, 
в тому числі і в професійну діяльність.  

Під час формування та розвитку інноваційного освітнього інформаційно-
цифрового середовища в ЗП(ПТ)О зростає значущість ІКТ-компетентності всіх 
учасників навчально-виховного процесу за умов широкого застосування засобів 
інформаційних і комунікаційних технологій. Інноваційне освітнє середовище 
виступає функціональним інформаційним та навчальним просторовим об’єднанням 
всіх учасників навчально-виховного процесу училища, між якими існують тісні 
взаємозв’язки. 

В сучасних умовах в освіті існує проблема виявлення та навчання 
талановитої молоді. І від її вирішення залежить інтелектуальний та економічний 
потенціал держави. Проблема виявлення і розвитку обдарованих  учнів 
вимагають сьогодні від педагога училища  вміння працювати в творчому режимі, 
нестандартних напрямах, постійно удосконалювати  свою професійну діяльність, 
опановувати нові форми і методи роботи з обдарованими дітьми у навчально-
виховному процесі. Проводити роботу з виявлення та навчання обдарованих 
учнів в ЗП(ПТ)О) необхідно на засадах системного підходу, який передбачає 
ефективну взаємодію таких складових: виховання, навчання, професійний та 
особистісний розвиток.  

Забезпечення національної економіки в умовах воєнного стану кваліфікованим 
трудовими кадрами, вимагає від держави надання випускникам шкіл якісної 
професійної (професійно-технічної) освіти. Тому в сучасній не простій ситуації у 
державі  та суспільстві особливої актуальності набуває проблема формування 
суспільно активного, творчого, обдарованого, компетентного випускника закладу 
П(ПТ)О, який одночасно є конкурентоздатним фахівцем на ринку праці. Адже 
сучасне молоде покоління добре усвідомлює, що на ринку робочої сили існує попит 
саме на компетентних фахівців з відповідною освітою та цифровими навиками. 

Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими 
пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 
обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального 
та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Інформаційно-
комунікаційні та цифрові технології надають можливість інтенсифікувати 
освітній процес, підвищити рівень та якість сприйняття, розуміння та засвоєння 
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знань Застосування «цифрових» технологій в освіті – наразі одна з найбільш 
важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Вони 
дозволять інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість та якість 
сприйняття, розуміння та засвоєння знань. «Цифрові» технології дозволяють 
зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним [3].  

Формування компетентностей тісно пов’язане з цифровізацією освіти. Тому 
ключовим аспектом при підготовці  конкурентоздатних випускників ЗП(ПТ)О) є 
формування та розвиток інформаційно-цифрових та професійних компетенцій 
учнів. Активне використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  
суб’єктами освітнього процесу,  позитивно позначається на його ефективності й 
сприяє формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців.  

У навчанні в ЗП(ПТ)О майбутніх кваліфікованих робітників для підвищення 
їхньої інформаційно-цифрової та професійної компетентності викладачі 
використовують різноманітні освітні технології, які є особистісно орієнтованими. 

Компетенція – суспільні вимоги до засвоєння сукупності знань, способів 
діяльності, досвіду, ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в 
соціумі. [1, с. 49]. Головним завданням сучасної освіти, зокрема професійно-
технічної, є створення такої системи, яка забезпечить кожній людині можливість 
оволодівати знаннями, їх оновлювати, самореалізуватися, самовдосконалюватися 
впродовж життя [2, с. 181].  

Професійна компетентність є запорукою успішності обдарованої 
особистості. Інформаційно-цифрова компетенція є сукупністю навичок  
діяльності в інформаційному просторі. Сучасний випускник закладу П(ПТ)О  
має бути компетентним, відповідальним, креативним, вільно володіти своєю 
професією і орієнтуватися в суміжних галузях діяльності, здатним до ефективної 
роботи за фахом на рівні світових стандартів, готовим до постійного 
професійного зростання, соціально-професійної мобільності, впроваджувати 
перспективні інновації в різні сфери життя. 

Висновки. Отже, використання інформаційно-цифрових технологій  
компетентностей є актуальною і складною проблемою системи П(ПТ)О. Це 
тривалий і багатоаспектний процес, що вимагає формування професійно 
важливих якостей, умінь, навичок учнів під час навчання в навчальному закладі 
з метою забезпечення національної економіки в умовах воєнного стану 
кваліфікованими кадрами. Подальшого удосконалення потребують форми, 
методи, засоби формування інформаційно-цифрових та професійних 
компетентностей учнів в П(ПТ)О. 
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Анотація. Стаття містить результати аналізу психолого-педагогічної 
літератури, на основі якого було розкрито сутність моніторингу 
обдарованості учнів в умовах Нової української школи, розкрито механізми 
розвитку обдарованості молодших школярів,  визначено основні методи та 
форми здійснення моніторингу обдарованості в початковій школі закладу 
загальної середньої освіти. 
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Кожна дитина є неповторною, наділеною від природи унікальними 
здібностями, талантами та можливостями. Місія Нової української школи – 
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти  і можливості кожної дитини 
на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. У Державному стандарті 
початкової школи визначено основні принципи гуманізації освіти, без яких на 
сьогодні не відбудуться якісно нові зміни у ЗЗСО, а саме: 
 визнання талановитості кожної дитини; 
 визнання цінності дитинства; 
 радість пізнання; 
 розвиток вільної особистості; 
 формування здорового способу життя й створення безпечних умов у школі; 
 формування морально-етичних цінностей. 
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Завданням початкової школи сучасного ЗЗСО є різнобічний розвиток 
особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей; формування загальнокультурних і морально - 
етичних  цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних 
життєвих і соціальних навичок; готовність до впровадження навчання в основній 
школі і життя в демократичному суспільстві. 

Одним з найважливіших напрямків діяльності вчителя в закладі освіти є 
його робота з учнями, які мають особливі здібності. Їм властиві порівняно 
високий розвиток мислення, довготривале запам’ятовування навчального 
матеріалу, добрі навички самоконтролю в навчальній діяльності, велика 
працездатність, а також неординарність, свобода висловлювання думки, 
багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати 
сумніву й науковому осмисленню явища, стереотипи, догми. Це створює 
сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності. 

Діти – це майбутнє країни. А обдарованих дітей визнають основним 
творчим та інтелектуальним потенціалом. Проте в роботі з обдарованими учнями 
та розвитку обдарованості загалом педагоги часто зустрічаються з труднощами. 
Процес виявлення здібних дітей досить складний. Яскраві дитячі таланти, 
помітні «неозброєному оку», зустрічаються зрідка. Здебільшого перед 
педагогами постає завдання виявити схильності дітей та створити сприятливі 
умови навчання, щоб допомогти учням досягти високих результатів у 
відповідних видах діяльності. Обдарованість — це комплекс якостей, що дають 
людині змогу досягати високих результатів в одній або багатьох видах 
діяльності. Що раніше вчитель зуміє розгледіти в дитині певний тип 
обдарованості, то більше ймовірності спрямувати її здібності в потрібне русло, 
дати можливість реалізувати себе в тому чи тому напрямку. 

Серед багатьох методичних класифікацій типів обдарованості у школах 
найчастіше виділяють такі типи обдарованості учнів: 

• інтелектуальний ; 
• академічний ; 
• творчий ; 
• соціальний ; 
• художній ; 
• психомоторний.  
Кожен заклад освіти обирає свою модель роботи з обдарованими учнями, 

розробляючи відповідний план. У початковій школі обов’язково мають бути 
враховані вікові особливості здобувачів освіти. Так, вчителі 1-х класів протягом 
першого року навчання виявляють творчі здібності й нахили дітей через: 
 виявлення й реалізацію широкого спектру захоплень дітей; 
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 проведення різноманітних занять для розвитку творчої обдарованості кожної 
особистості; 

 розроблення спеціальних навчальних матеріалів, що забезпечують 
закріплення і розвиток творчої обдарованості й спеціальних здібностей учнів; 

 підтримку спільно з батьками обдарованості дитини в реалізації інтересів у 
школі й сім’ї; 

 визначення методів, що створюють умови для самовираження обдарованої 
дитини. 

Вчителі 2-4 класів зосереджують свою роботу на тому щоб: 
 культивувати творчу атмосферу під час занять, заохочувати оперування 

предметами, матеріалами, ідеями; 
 чітко контролювати досягнуті результати й давати завдання підвищеної 

складності, створювати ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання; 
 спонукати учнів до розробки й упровадження творчих задумів та ініціатив, 

створювати ситуації вільного вибору й відповідальності за прийняте рішення; 
 ефективно використовувати творчу діяльність вихованців під час проведення 

виховних масових заходів, свят, конкурсів, змагань; 
 ретельно підійти до створення груп учасників предметних олімпіад, 

конкурсів), спланувати з цією групою чітку роботу. 
Найефективнішими формами і методами роботи з обдарованими дітьми, для 

розкриття потенціалу креативності для усіх вікових груп є : 
• реалізація творчого експрес-тренінгу під час проведення шкільних уроків; 
• налаштування учнів на досягнення успіху; 
• допомога кожному учневі ставити перед собою посильні завдання, які б 

відповідали його інтересам і носили дослідницький характер. 
Важливим аспектом в роботі з обдарованими учнями є моніторинг якості 

цього напрямку. У початковій школі НУШ моніторинг учнівських досягнень 
ведеться у Портфоліо кожного учня, а також у зошитах спостережень вчителя.  На 
жаль, не всі заклади освіти мають положення про внутрішньо шкільний моніторинг 
якості освіти, не кажучи вже про моніторинг обдарованості учнів. Хоча це має бути 
в рамках одного документу. Тому актуальним на сьогодні є розроблення 
методичних рекомендацій закладам загальної середньої освіти щодо здійснення у 
закладі моніторингу обдарованості учнів, що стане системним та систематичним 
інструментом відстеження та підвищення рівня розвитку якості освіти загалом. 
Аналіз матеріалів моніторингових досліджень в ЗЗСО повинен використовуватися 
під час проведення семінарів, при плануванні та організації методичної роботи, 
аналізуватися  на конференціях, засіданнях предметних методичних об’єднань 
учителів. Це стане основою для створення і забезпечення функціонування 
психолого-педагогічної системи пошуку та виявлення обдарованих дітей; розробки 
спеціальних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей в 
освітньому процесі ЗЗСО; укладання науково-методичних рекомендацій з питань 
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запровадження в освітній процес інноваційних технологій, розвивальних програм 
щодо роботи з обдарованими учнями; підвищення рівня професійної компетенції у 
виборі сучасних педагогічних технологій, інтенсивних форм і методів навчання 
обдарованих школярів; створення банку даних науково-методичних і соціально-
психологічних досліджень учителів щодо роботи з обдарованими учнями; 
організації та здійснення постійного психолого-педагогічного супроводу 
обдарованих дітей у формі загальної та індивідуальної підтримки відповідно до їх 
здібностей. 

Таким чином, добре спланований, організований, обґрунтований моніторинг 
обдарованості учнів допоможе у визначенні пріоритетних питань щодо 
професійного розвитку педагогів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку 
обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, 
спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенційних можливостей дітей. 
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ОБДАРОВАНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СЬОГОДЕННЯ 
Стаття містить добірку матеріалів про обдарованих дітей: поради для 

вчителів та батьків, форми та методи роботи з обдарованими дітьми, сфери 
обдарованості дітей, а також розкривається сутність обдарованості в умовах 
війни. 
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Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей –  
                                                            талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. 

 
Зазвичай у кожному навчальному закладі є «місцеві знаменитості» – це 

обдаровані діти. Завдяки таким учням освітні заклади чи не найкраще поліпшують 
свої різноманітні рейтингові показники. Але ж не рейтингами єдиними… 

Слово «обдарований» має корінь «дарунок», виходить у психіці обдарованої 
дитини є щось таке, що їй подароване природою. Концепцій обдарованості, 
створених сучасними вченими, дуже багато. 

Але на сьогодні однією з найбільш популярних і прийнятою більшістю 
фахівців є концепція людського потенціалу американського психолога Джозефа 
Рензуллі. Відповідно до його вчення, обдарованість являє собою сполучення 
трьох характеристик: 

 інтелектуальних здібностей (перевищуючих середній рівень); 
 творчості; 
 наполегливості. 
Близьке до слова обдарованість слово талант. Що таке талант? Отже, талант 

– це сполучення здібностей, яке дає людині можливість успішно, самостійно й 
оригінально виконувати будь – яку складну трудову діяльність. Талант являє 
собою можливість придбання високої майстерності і значних успіхів у творчості. 

Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток 
обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони 
виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. 
Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Від 
народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, як обдарування, талант і 
геніальність притаманні далеко не кожному. 

mailto:prishlukalla@gmail.com
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Минуло три місяці з початку повномасштабної війни в Україні. Дітей 
продовжують вбивати та ранити, а жорстока реальність довкола залишає у 
маленьких хлопчиків та дівчаток глибокі травми на все життя. Війна перевернула 
життя мільйонів дітей нищівним чином. Війна спричинила одне з найшвидших 
широкомасштабних переміщень дітей, ознаменувавши зловісну віху, жахливі 
наслідки якої можуть відчувати щонайменше кілька наступних поколінь… і не 
жахливо. 

На мою думку, життя триває, а діти – це наше майбутнє, тому ми маємо 
докладати максимум зусиль для роботи з обдарованими дітьми. 

Перед тим, як планувати роботу з обдарованими дітьми, озброїмося двома 
теоріями обдарованості. Відповідно до першої (соціальної) обдарованою є кожна 
дитина. Але таланить лише за сприятливих умов розвитку, які необхідно 
створювати. Інакше природжена дитяча обдарованість з часом може «згаснути». 
За другою теорією (біологічною) обдарованість або є, або немає. Навіть якщо не 
розвивати, талант все одно «проб’є собі шлях», як те було з багатьма відомими 
людьми. Оскільки не можна стверджувати про превалювання жодної з теорій, 
методичні підходи сучасної освітньої траєкторії будуються на певному їх 
поєднанні. Обдарована дитина, як правило, сама заявляє про себе. Недоцільно 
«підганяти» всіх дітей під одну мірку. 

Основними ознаками обдарованої дитини є:  
 висока пізнавальна активність оригінальність ідей; 
 гнучкість мислення; 
 розвинена фантазія;  
 здатність бачити проблему під незвичним кутом зору; 
 ранній розвиток мовлення (дитина має великий словниковий запас, 

починає рано читати);  
 надання переваги спілкуванню з дорослими та старшими дітьми. 
Обдарованість важливо не тільки знайти, а й розвинути. Виникає питання: 

як це зрозуміти? Я вважаю, що проблема виховання обдарованої дитини існує 
стільки, скільки існує сама педагогіка. 

Природні нахили яскраво виявляються в іграх дітей, відомо, що Тарас 
Шевченко змалечку дуже полюбляв ліпити з глини, малювати, пізніше – 
списувати вірші, оздоблювати різними візерунками книжечки. Поспостерігайте: 
якщо ж звичайній дитинці запропонувати під час гри якусь іншу гру, то вона 
легко згодиться і забуде через декілька хвилин попередню гру. Обдарована ж 
дитинка завжди впевнена у тому, що робить важливу справу, схильна займатись 
нею регулярно, не дозволяє псувати наслідки своєї праці. В талановитої дитини 
відразу помітні такі ознаки, як тонка спостережливість, зосередженість, 
посидючість, вміння наполегливо «переслідувати» поставлену мету, 
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самостійність, незалежність у діяльності. Обдаровані діти, як правило мимоволі 
привертають до себе увагу.  

Дуже важливо у такий складний військовий стан не «опустити» розвиток 
обдарованих діток. Потрібно тактовно, делікатно розвивати в дитини інтерес, 
навчати терпіння і заохочувати працювати старанно, завершувати почате. 
Намагатись зменшити надмірну вразливість обдарованої дитини, вчити достойно 
програвати і не сприймати невдачу, як трагедію; володіти емоціями, робити все, 
щоб дитина не занижувала своєї самооцінки і водночас не виставляла напоказ 
свою обдарованість. 

Українська дитяча і сімейна психологиня та письменниця Світлана Ройз 
говорить «Саме зараз наше завдання – допомогти дітям повернути, створити хоч 
невеликий простір безпеки. Багато хто з них досі перебувають у стані шоку. Ми 
не можемо припустити, що стане тригером для травматичних реакцій, тому наші 
уважність, емпатійність, почуття такту та відчуття опори дуже важливі». 

Чому нам потрібно створити «простір безпеки» для дитини? Як цей простір 
створити? На мою думку, створити безпечний простір, у якому б дитина відчула 
близькість – «я з тобою». Ми не пропонуємо дітям жодних образів воєнної 
техніки. Приймаємо лише той варіант, коли вони самі хочуть намалювати, 
виліпити чи обговорити це. Натомість працюємо над образами сили та стійкості 
й частіше просимо дитинку намалювати, зобразити те, що є силою дитини. 
Пам’ятаймо, що ми проводимо зустрічі з дітьми для того, щоби дати їм 
стабільність у теперішній реальності, відволікти їх і розважати цікавими 
фактами, захопливими розповідями. Війну, танки, вибухи вони бачать у новинах. 
Вони чують про це від батьків, рідних і близьких. Наприклад: якщо ми працюємо 
з дитиною з Чернігова, Маріуполя чи Херсона, яка сидить у бомбосховищі. Усі 
бесіди з нею про – це додаткове травмування. Тому, ми зважаємо на це і 
спрямовуємо розмову на інші теми. Для дитинки, яка пережила втрату, втратила 
близьких людей або власне житло, абсолютно неприпустимі слова на кшталт 
«час гоїть рани», «в усьому є й хороший бік», «погляньте, який тут є хороший 
варіант для тебе». Ці слова сьогодні є некоректні та неетичні. Якщо дитинка 
починає говорити, і щоб вона не говорила, ми її уважно слухаємо й не 
перебиваємо. Киваємо головою, підтримуємо її й наприкінці робимо акцент на 
тому, що навіть слухати – це дуже важко. Далі можемо сказати: «Але я бачу, яка 
ти сильна і як ти вправно справляєшся. Молодчинка! Зауважу: порад не давайте, 
поки Вас не попросять про це. Обдаровані діти особливо потребують позитивної 
педагогічної уваги. І надати таку підтримку «нестандартному» учню може лише 
«нестандартний» вчитель. 

На мою думку, постійно транслюйте дитині відчуття безпеки. Кажіть їй, що 
захистите її у будь-якому випадку, пояснюйте, що саме Ви робите для її та Вашої 
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безпеки. Якщо тато пішов на війну, кажіть дитинці, що тато її захищає, перемагає 
ворога».  

Пригадайте, що ви – величезна сила. 
Ви набагато більша, ніж вам здається. За вами, за вашими «плечима» - діти, 

а у них має бути майбутнє. Ми маємо вистояти і передати іскру життя їм. Уявіть 
їх, як «широкі крила» за Вашою спиною, як глибоке коріння під вашими ногами. 
Відчуйте силу всіх діток, яка потоком іде до вас, наповнюючи та даючи 
можливість вижити і діяти далі в умовах війни. Відчуйте свої найсильніші 
сторони, тепло і любов своїх найдорожчих, знання своїх наймудріших. Згадайте 
тих, хто пережив такі важкі часи, і впорався. Вони - Ваша сила та підтримка, вони 
– завжди з Вами. Відчуйте свою вдячність, та їхню підтримку. 

Говоріть: Ви – ціла планета і Вам є, де вмістити свої емоції та емоції своїх 
рідних. 

Згадайте свої цінності… Спробуйте знайти свої нерушимі «маяки» на шляху 
вперед. Наші мрії – це наші плани, які можуть змінюватися і руйнуватись. Наші 
цінності не зникають ніколи. Скажіть дитині, що для вас є цінним у житті? 
Цінності – це завжди про дію… Любити і турбуватись про рідних, жити 
свободою, нести світу красу, бути людяними... що саме є цінним для Вас, що Ви 
робите все життя, іноді навіть не помічаючи, бо це є вашою природою. 

Де б ми не були, які б зміни в нашому житті не відбувалися, ми завжди 
можемо опиратися на наші цінності. Бо свободи можна триматися навіть у 
підвалах бомбосховищ, бо ми боремося за неї, бо ми маємо внутрішню силу 
свободи, бо ми маємо свободу обирати, що думати, чого хотіти, і яке майбутнє 
робити дітям. Бо ми завжди можемо реалізувати свої цінності про тих, хто поруч, 
і тих, хто на відстані, словом, обіймами, чашкою чаю чи тишею. 

Знайдіть, заради чого більшого ви робите все те, що робите завжди. І 
знайдіть спосіб діяти зараз, де б ви не були, з тими обставинами, що є. Не 
опускайте руки, гордо йдіть вперед, вірте у перемогу. 

У нових умовах ведення бойових дій діти є найуразливішою групою. За 
межами безпечного середовища, де захист дітей є пріоритетом, їм загрожують 
усі негативні наслідки збройних конфліктів. Переміщення, втрата дому й членів 
родини, а також розлука з батьками, від яких залежить їхнє виживання, мають 
довготривалий вплив на процес розвитку та дорослішання, відчутний навіть у 
дорослому віці. Тривога та переживання у відповідь на загрозу життю та 
здоров’ю – це нормальна фізіологічна реакція. Оскільки масова паніка негативно 
впливає на адекватність реакцій людини: 

 перша порада – плануйте з дитиною майбутнє! Не «заморожуйте», 
принаймні у своїй голові, ніяких планів; 
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 друга порада – турбуйтеся – це насправді працює! Тоді рівень 
тривожності значно знизиться; 

 третя порада – займіться активною роботою, не сидіть на місці, не чекайте 
чогось; 

 четверта порада – антистресова поведінка: здорове харчування та фізична 
активність. Такі базові речі допоможуть бути в гармонії та повернуть 
почуття захищеності; 

 п’ята порада – переживайте неприємності лише по мірі їх надходження. 
Не потрібно додумувати, фантазувати, перебирати в голові різні варіанти 
розвитку подій.  

І головне – пам’ятайте, ми всі різні, але всі адаптивні. Слід правильно 
працювати над своїм емоційним станом в критичній ситуації, щоб жити далі і 
робити великий крок у майбутнє. 

Деякі методи роботи з обдарованими дітьми: 
 проблемне запитання: при вивченні різних тем з предмету підбираємо 

проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде. 
При цьому для правильної відповіді дитині потрібно ще застосувати знання з 
вивчених раніше тем. Ще в запитання закладаємо якусь проблемну ситуацію, 
розв’язати яку потрібно неординарним способом. 

 побудова гіпотез: діти висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового 
завдання, роблять свої припущення, що можуть стати темою дослідження: 

 інтерактивне навчання: «запитання–відповідь», ланцюжок «запитання–
відповідь» сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання. Така методика 
роботи допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої 
думки, доходити правильних висновків; 

 інформаційно – пізнавальна суперечність: характерна особливість полягає в 
тому, що елементами є істинні, але, на перший погляд, суперечливі судження; 

 прийом «Незавершене рішення» – за його допомогою можна визначити рівень 
пізнавальної активності. Наприкінці уроку пропоную учням виконати 
завдання творчого характеру і попереджаю, що рішення виявиться досить 
цікавим і несподіваним. Після обговорення висунутої проблеми учні 
починають роботу, але не встигають виконати завдання до закінчення уроку. 
Я, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено, 
перевіряю його наявність і якість виконання на наступному уроці. 

Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес. 
Обдарована дитинка сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний 
процес цікавий, різнобічний, результативний. 

Отже, кожна дитина індивідуальна і здібності відбивають її характер, 
схильність до чогось чи захопленість чимось. Але здібності залежать від 
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бажання, постійних тренувань і удосконалювання в якій-небудь області. І якщо 
в людини немає бажання чи захопленості чимось, то здібності в цьому випадку 
не можна розвинути. Не можна також сказати, що кожна дитина здібна до всього. 
Якщо в неї є здібність до мистецтва малювати, зовсім не обов’язково, що вона 
має музичний слух. Займаючись розвитком здібностей дітей, ми повинні 
прагнути до того, щоб цей розвиток не був самоціллю. Головне завдання в тому, 
щоб бути гідною людиною, корисним членом суспільства. Тому треба 
працювати над формуванням особистості, над формуванням її позитивних і, 
насамперед, моральних якостей. 

Бережіть себе і своїх дітей. 
Все буде Україна! 
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ЗАЛУЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО НАПИСАННЯ 
НАУКОВИХ РОБІТ У МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК 

Анотація: У статті представлено матеріали щодо залучення обдарованих 
учнів до написання наукових робіт у Малій академії наук. Тут представлено 
зразки написання таких робіт в галузі “Природничі науки”, зокрема хімії. 

Також стаття містить відомості про такий розділ хімічної науки як 
“Зелена хімія”. У ній йдеться мова про добуті нами речовини хітин, хітозан, 
кверцетин, дигідрокверцетин, полілактид, які відповідають засадам Зеленої 
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хімії та покликані звести до мінімуму використання штучних полімерів, що є 
забруднювачами навколишнього середовища. 

Ключові слова: риванольний метод, магнітокеровані функціональні композиційні 
матеріали, золь-гель метод, феромагнітні порошки, наночастинки, гематит, 
гетит, хітин, хітозан, полілактид, дигідрокверцетин, кверцетин, мікоризація, 
мікрофлора, біологізація, гіф, гломулін, грибокорінь, арбускули. 

Annotation: The article presents materials on the involvement of gifted students in 
writing scientific papers at the Small Academy of Sciences. Here are examples of writing 
such works in the field of "Natural Sciences", in particular chemistry. 

The article also contains information about such a section of chemical science as 
"Green Chemistry". It deals with the substances we have obtained chitin, chitosan, 
quercetin, dihydroquercetin, polylactide, which comply with the principles of Green 
Chemistry and are designed to minimize the use of artificial polymers that are pollutants. 

Keywords: rivanol method, magnetically controlled functional composite 
materials, sol-gel method, ferromagnetic powders, nanoparticles, hematite, goethite, 
chitin, chitosan, polylactide, dihydroquercetin and quercetin, mycorrhization, 
microflora, biologization, gif, glomulin, mushroom roots, arbusculi. 

 
Вивчення хімії не можливе без експерименту, тому не можна також 

забувати про такий вид активної роботи учнів, як написання науково-
дослідницьких робіт, що стимулює інтерес до вивчення хімії, допомагає 
доторкнутися до світу, хоч і маленьких, а все-таки відкриттів. 

Така робота дає можливість дитині самій попрацювати над обраною темою, 
провести експерименти, дізнатися багато нового і цікавого. 

Зокрема мої учні із задоволенням працювали над такими темами, як ““Хімія” в 
продовольчому кошику”, “Хітин та хітозан – біополімери майбутнього”, “Хімія 
минулого та майбутнього: молочна кислота та полілактиди”, “Магнітокеровані 
функціональні композиційні матеріали на основі металів родини Феруму”, “Хітин, 
хітозан, полілактид, кверцетин та дигідрокверцетин як сучасні, перспективні та 
актуальні об’єкти дослідження Зеленої хімії”, “Мікоризація як засіб створення умов 
для високої продуктивності рослин”. 

Першою моєю ученицею, з якою була написана робота, стала 
Перекрестенко Оля. 

Почалося все із екологічного проекту, який потім переріс у МАНівську роботу 
““Хімія” в продовольчому кошику”. Під час її написання Оля з великим 
ентузіазмом і цікавістю перевірила овочі (картоплю, огірки та капусту) із 
супермаркетів Сільпо та Fozzy і домашні (з огороду) на наявність нітратів 
риванольним методом, а також якість меду, взятого із різних місць. 

Нами було знайдено незначні домішки нітратів у капусті та деякі сторонні 
домішки у меді, а також було зроблено рекомендації, щодо ретельнішої перевірки 
якості вказаної продукції згаданим супермаркетам. 



408 

Серед новітніх напрямів хімії, які з’явились як відгук на глобальні 
екологічні проблеми, особливе місце займає “Зелена хімія”. Мабуть, 
найважливіше тактичне завдання Зеленої хімії – використання відновлюваних 
ресурсів сировини, зокрема біомаси та біодеградація отриманих матеріалів. 

Я зі своїм учнем, Морозом Миколою, 3 роки працював над проблемами 
екологічного характеру. Велику допомогу у вирішенні цього питання нам 
надавали на кафедрі хімії Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, зокрема кандидатка хімічних наук, доцентка та завідувачка 
кафедри хімії Толмачова Валентина Сергіївна та доцентка кафедри хімії Ковтун 
Олена Миколаївна, під керівництвом якої проходила наша робота. 

Наше перше дослідження стосувалося хітину і його тема звучала: “Хітин і 
хітозан – біополімери майбутнього”. 

Хітин та хітозан відповідають основним принципам Зеленої хімії, бо 
біополімери виділяють із відновлюваної сировини й вони безпечні для людини 
та навколишнього середовища (повністю біодеградують). 

Сировиною для отримання хітину та хітозану може служити підмор бджіл. 
(щорічно може складати 600-1000 т. хітину). Тому підмор бджіл – нове 
перспективне джерело хітину комах. 

У організмі хітин здатний відокремлювати негативно заряджені жирними 
кислоти та перешкоджати їх всмоктуванню в кишечнику, і виводити з організму. 
Його волокна активізують перистальтику та зв’язують жирні кислоти і 
холестерин, перешкоджаючи їх всмоктуванню в кров. Також забезпечує 
зв’язування і виведення з організму шкідливих продуктів життєдіяльності. 

Хітозан активізує діяльність клітин організму, налагоджує нервову 
саморегуляцію та гормональну секрецію. Він знижує рівень цукру в сечі у хворих 
з надмірною вагою, підвищує рівень імунітету шляхом регулювання рН тканин 
організму, має здатність адсорбувати і виводити з організму солі важких металів, 
мінеральні добрива, синтетичні барвники, лікарські засоби та радіонукліди, 
прискорюють загоєння ран, штучна шкіра, штучний кришталик ока не 
викликають реакції відторгнення, хірургічні шовні матеріали з хітином 
саморозсмоктуються. Застосовується у складі протизаплідних апаратів як засіб, 
що сповільнює діяльність статевих залоз. Відомі препарати для лікування 
захворювання кісток. Запропоновано використання хітину для фіксації знімних 
протезів, як наповнювачі для лунок після видалення зубів. 

Рідке добриво “Нарцис” дозволяє збільшити врожайність на 25-30%. 
Препарат повністю захищає рослини від грибкових захворювань, не викликає 
звикання і дає можливість заощадити на гербіцидах, так як сходи, оброблені 
“Нарцисом”, не дозволяють розвинутися бур’янам. Хітозан також 
застосовується як засіб обробки насіння з метою підвищення врожайності. 
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Метою роботи було дослідження історії відкриття, будови, властивостей та 
методів виділення біополімерів хітину та хітозану та їх добування. 

Об’єктом дослідження були природні полісахариди хітин і хітозан. 
Предметом роботи – дослідження властивостей і методів виділення хітину 

та хітозану з підмору бджіл. 
Завдання дослідження: проаналізувати літературні джерела про будову, 

властивості та методи виділення хітину та хітозану; експериментально перевірити 
та удосконалити відому методику виділення хітину та хітозану з підмору бджіл. 

Новизна роботи полягає в удосконаленні методики виділення хітину та 
хітозану з підмору бджіл. 

Практичне значення дослідження визначається можливістю впровадження 
результатів дослідження у виробництво. 

Методи дослідження. У роботі використані такі теоретичні методи 
дослідження: аналіз та узагальнення відповідної літератури і результатів 
діяльності щодо вивчення даної проблеми; хімічні методи виділення органічних 
речовин із природної сировини. 

Результати дослідження. Нами було одержано хітин та хітозан із підмору 
бджіл та удосконалено методику їх добування. 

Тема нашого другого дослідження звучала: “Хімія минулого та 
майбутнього: молочна кислота та полілактиди”. 

Із багатьох запропонованих біодеградуючих пластмас полілактати (ПЛ) є 
найбільш перспективним замінником традиційних пластмас, так як мають чудові 
фізико-механічні властивості й легко піддаються обробці. 

За своїми властивостями високомолекулярний ПЛ подібний до 
поліетилентерефталату (ПЕТ) і відповідає усім технічним вимогам, що 
стосуються пакувальних матеріалів. На сьогодні, крім використання ПЛ, 
полісахаридів і деяких інших біодеградуючих полімерів. 

Із PLA у медицині виготовляють кісткові протези, кісткові гвинти та 
імплантати для кісткових тканин. Також виготовляють гіпоалергенні комфортну 
білизну, модний одяг, занавіски, драпірувальні матеріали. Велике значення 
полілактид має також і при виготовленні сміттєвих пакетів, що біодеградують. 

Метою роботи було дослідження історії відкриття, будови, властивостей та 
методів виділення молочної кислоти та біополімеру полілактиду та їх добування. 

Об’єктом дослідження були природні молочна кислота та полілактид. 
Предметом роботи – дослідження властивостей і методів виділення 

молочної кислоти та полілактиду. 
Завдання дослідження: проаналізувати літературні джерела про будову, 

властивості молочної кислоти та полілактиду, створити методику виділення 2-
гідроксипропіонової кислоти із молочної сироватки та синтезувати полілактид. 
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Новизна роботи полягає в створенні методики виділення 2-гідроксипро-
піонової кислоти із молочної сироватки. 

Методи дослідження. У роботі використані такі теоретичні методи 
дослідження: аналіз та узагальнення відповідної літератури і результатів 
діяльності щодо вивчення даної проблеми; хімічні методи виділення органічних 
речовин із природної сировини. 

Результати дослідження. Нами було одержано молочну кислоту і 
полілактид та удосконалено методику їх добування. 

Практичне значення дослідження визначається можливістю 
впровадження результатів дослідження у виробництво. 

Тема останньої роботи: “Хітин, полілактати та дигідрокверцетин як 
сучасні, перспективні та актуальні об’єкти дослідження Зеленої хімії”. 

Кверцетин (С15H10O7) є сильним антиоксидантом, проявляє антиалергічну та 
імуностимулюючу дію, блокує дію деяких ферментів, має протинабрякову, 
спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну, антиоксидантну дію, реактивує 
вітамін С, запобігає переходу адреналіну в токсичний адренохром, перешкоджає 
шкідливій дії вільних радикалів, гальмує процеси пероксидного окиснення 
ліпідів клітинних мембран і ліпопротеїдів сироватки крові, покращує 
внутрішньотканинне дихання застосовується як засіб для профілактики 
захворювань серця і судин. Також він викликає апоптоз (загибель) ракових 
клітин за рахунок реабілітації “антиракового” гена. 

Дигідрокверцетин гальмує дію гіалуронідази (ферменту, що порушує 
цілісність судинної стінки), зменшує проникність і ламкість капілярів, покращує 
мікроциркуляцію й коронарний відтік, сприяє нормалізації збудливості й 
провідності серцевого м’яза, нейтралізує канцерогенні нітрозаміни, має 
гепатопротекторну дію, захищаючи печінку від тетрацикліну, тетрахлоретану, 
етанолу, гальмує передчасне старіння клітин і розвиток різних захворювань, 
розвиток дистрофічних і склеротичних процесів у очах, підвищує гостроту зору, 
нормалізує рівень холестерину і тригліцеридів у крові. 

Дигідрокверцетин включений до Державного Реєстру лікарських засобів, 
відноситься до 6 класу безпеки, що означає його абсолютну нетоксичність. 

Метою роботи є дослідження історії відкриття, будови, властивостей і 
методів виділення біополімерів хітину та хітозану, молочної кислоти, 
біополімеру полілактиду, кверцетину та дигідрокверцетину та їх добування. 

Об’єктом дослідження є природні полісахариди хітин і хітозан, молочна 
кислота та полілактид, кверцетин та дигідрокверцетин. 

Предмет роботи – дослідження властивостей і методів виділення хітину та 
хітозану з підмору бджіл, молочної кислоти та полілактиду, кверцетину та 
дигідрокверцетину із деревини модрини сибірської та сосни звичайної. 
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Завдання дослідження: проаналізувати літературні джерела про будову, 
властивості та методи виділення хітину та хітозану, молочної кислоти і 
полілактиду, кверцетину та дигідрокверцетину, експериментально перевірити та 
удосконалити відому методику виділення хітину та хітозану з підмору бджіл, 
створити методику виділення 2-гідроксипропіонової кислоти із молочної 
сироватки, синтезувати полілактид, добути кверцетин та дигідрокверцетин із 
деревини модрини сибірської та сосни звичайної. 

Новизна роботи полягає в удосконаленні методики виділення хітину та 
хітозану з підмору бджіл, у створенні методики виділення 2-гідроксипропіонової 
кислоти із молочної сироватки та у виділенні кверцетину та дигідрокверцетину 
з кори та деревини модрини сибірської. 

Методи дослідження. У роботі використані такі теоретичні методи 
дослідження: аналіз та узагальнення відповідної літератури і результатів 
діяльності щодо вивчення даної проблеми; хімічні методи виділення органічних 
речовин із природної сировини. 

Результати дослідження. Нами було одержано хітин та хітозан із підмору 
бджіл, молочну кислоту і полілактид, кверцетин та дигідрокверцетин та 
удосконалено методику їх добування. 

Практичне значення дослідження визначається можливістю впровадження 
результатів дослідження у виробництво. 

Паралельно із останньою роботою Мороза Миколи, нами разом із Решетник 
Анною в цьому ж закладі під керівництвом Богатиренко Вікторії Альфредівни, 
кандидатки хімічних наук, доцентки кафедри хімії, була написана робота на тему 
“Магнітокеровані функціональні композиційні матеріали на основі металів родини 
Феруму”. 

Метою роботи було узагальнення та систематизація відомостей про фізичні 
та хімічні властивості Феруму, вивчення колоїдно-хімічних закономірностей 
синтезу магнітних оксидів Феруму та їх застосування у сучасних технологіях, 
синтез магнітокерованого композиту. 

Об’єктом дослідження були синтезовані порошки на основі оксидів 
Феруму, які виявляли магнітні властивості. 

Предмет роботи – колоїдно-хімічні методи золь-гель синтезу 
феромагнітних порошків на основі оксидів Феруму для створення магнітних 
рідин і матеріалів на їх основі. 

Новизна роботи полягала в апробації та модифікації відомих методик 
одержання магнітних матеріалів (порошків) з метою створення 
біомагнітокерованих речовин. 

Завдання дослідження: з’ясувати роль металів родини Феруму у створенні 
сучасних магнітних матеріалів та їх застосування у медицині та біології; 
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узагальнити історичні відомості про створення магнітних матеріалів на основі 
металів родини Феруму; використати основні закономірності колоїдно-хімічного 
методу золь-гель синтезу нанопорошків, для синтезу магнітних оксидних 
феропорошків; синтезувати магнітокерований композит. 

Методи дослідження. У роботі представлені аналіз та узагальнення 
літературних джерел щодо результатів вивчення даної проблематики; 
використані хімічні методи синтезу магнітних матеріалів (порошків) на основі 
елементів групи Феруму. 

Результати дослідження. Одержано порошки заліза та кобальту з 
використанням методів термічного розкладу та електрохімії. 

Практичне значення дослідження визначається можливістю впровадження 
результатів дослідження у виробництво. Також цю роботу можна використати для 
підвищення зацікавленості учнів у вивченні хімії, поглиблення їх світогляду у 
галузі споріднених з хімією наук природничого напрямку і ознайомлення з 
сучасними досягненнями науки. 

У сучасній медицині магнітні лікарські препарати на основі магнетиту широко 
використовуються у якості рентгеноконтрастних засобів. До перспективних 
напрямів використання магнітних матеріалів з розвиненою поверхнею відноситься 
створення сорбентів, магніточутливих нанокомпозитів для спрямованого транспорту 
лікарських засобів. Магнетит характеризується низькою токсичністю, високим 
рівнем мутагенної безпеки, відсутністю негативних реакцій організму при 
внутрішньовенних, внутрішньоартеріальних і внутрішньом’язових уведеннях 
магніточутливого колоїду. 

Серед магнітних лікарських препаратів можна виділити рідини, 
мікрокапсули, пластирі, супозиторії, мазі. У сучасній медицині магнітні 
лікарські препарати на основі магнетиту широко використовуються у якості 
рентгеноконтрастних засобів. 

Однак існує ряд проблеми синтезу порошків на основі Феруму: магнітні 
порошки Феруму пірофорні; магнітні порошки, як металічного Феруму так і його 
оксидів потребують стабілізації поверхні; для створення матеріалів на їх основі 
потрібна функціоналізація (модифікація) поверхні частинок. 

Для синтезу феропорошків було використано золь-гель метод, основні стадії 
якого показано на даному слайді. 

На першому етапі синтезу методом гідролізу одержали колоїдний розчин – 
золь ферум (ІІІ) гідроксиду впродовж 30 хвилин при температурі 80°С. Ядро 
міцели золю складається з нанокристалів Fe(OH)3, стабілізованих, а 
потенціалвизначальними – йони FeO+, які утворюються тільки при нагріванні 
розчину FeCl3 до температури не менше 80°С. До одержаного золю ферум (ІІІ) 
гідроксиду при інтенсивному помішуванні додали заздалегідь приготований 
силіційоксигеновмісний стабілізатор (алюмосилікат). Далі до золю додали 
краплями розчин амоніаку з масовою часткою 10% до повного осадження йонів 
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Феруму, контролюючи рН (6,5). Хімічні процеси, що відбуваються під час 
синтезу та дозрівання наночастинок гематиту відображені рівняннями хімічних 
реакцій на слайді. 

Одержаний порошок гетиту не виявляв магнітних властивостей. Тому він 
був далі підданий термообробці при температурі 800◦С, але перед тим його 
розділили на два зразки. До першого зразка додатково додавали як відновник – 
залізо, кількість якого розраховували на основі рівнянь реакцій, що зображені на 
слайді. У результаті випалювання за звичайних умов вже при температурі 200 – 
300◦С відбувається поступова кристалізація зразка, пов’язана із втратою води 
ферум (ІІІ) гідроксидом, і формування суміші фаз альфа- і гама-гематиту. 
Підвищення температури відпалу до 500◦С веде до значного збільшення вмісту 
більш стабільної фази альфа-гематиту. За результатами експерименту тільки для 
першого зразка одержали магнітний порошок, який додатково містив як 
відновник – залізо. Другий зразок не виявив магнітних властивостей, очевидно в 
результаті утворення альфа-гематиту. 

У зв’язку з тим, що магнітні лікарські препарати на основі магнетиту 
використовуються: у якості рентгеноконтрастних засобів, для створення 
сорбентів, магніточутливих композитів, для спрямованого транспорту 
лікарських засобів, для внутрішньовенних, внутрішньоартеріальних і 
внутрішньом’язових уведень магніточутливого колоїду запровадження 
виробництва та використання цих речовин на практиці має стати одним із 
пріоритетних завдань для хімічної науки в ХХІ столітті. 

Крайньою на сьогодні роботою є робота, написана із Недорубко Ольгою, на 
тему “Мікоризація як засіб створення умов для високої продуктивності 
рослин”. 

Інтенсивні агротехнології ХХ-ХХІ ст., направлені на досягнення високих 
урожаїв, виснажили ґрунти, знищили їхню корисну мікрофлору, тому сьогодні 
важливо вивчати і вводити в практику рослинництва методи і засоби, які мінімізують 
негативний вплив антропогенних факторів. При цьому вони призведуть до 
підвищення адаптивних та конкурентних властивостей рослин, а, отже, – до 
збільшення врожайності, зниження собівартості продукції, біологізації технології 
вирощування тощо. 

Предмет дослідження: ефективність застосування мікоризних препаратів у 
рослинництві. 

Об’єкт дослідження: симбіотична взаємодія між рослинами та грибами. 
При роботі над проектом ми поставили перед собою наступну мету: 
з’ясувати можливості застосування мікоризних препаратів в умовах 

сучасного рівня розвитку сільського господарства України; 
продемонструвати на конкретних прикладах ефективність використання 

мікоризних препаратів; 
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показати перспективи подальшого вивчення питання мікоризації та його 
застосування в практиці агровиробництва та домашнього садівництва та 
городництва. 

Практичне значення дослідження визначається можливістю застосування 
результатів дослідження на практиці. 

Мікориза – це явище природи, яке притаманне наземним рослинам з 
моменту їх створення і є найбільш давньою формою симбіозу рослин з 
мікроорганізмами. Мікотрофними вважають до 98% видів рослин на планеті. Яке 
ж значення відіграє мікориза в житті рослин? 

Крім збільшення контактної площі поверхні грибокореня з ґрунтом, 
мікориза: 

- у сотні разів підвищує здатність рослини на всіх етапах розвитку 
перетворювати і вибірково поглинати поживні речовини і воду, тим самим 
покращуючи проростання, цвітіння, утворення зав’язі та плодів, здоров’я і 
продуктивність рослин; 

- постійно забезпечує структурність та шпаруватість ґрунту. Окрім того, 
виділений гіфами міцелію білок гломулін забезпечує акумулювання вуглецю і 
біологічну активність у ґрунті. Таким чином наявність мікоризи сприяє 
підвищенню родючості ґрунтів. 

Найпоширеніший тип мікоризи – ендотрофний, характерний для більшості 
рослин, зокрема сільськогосподарських культур. 84,4% мікоризних рослин 
утворюють мікоризу саме цього типу. 

Нерідко утворюються деревовидні розгалуження (арбускули), через що таку 
мікоризу називають ще арбускулярною. То ж, коли ми говоримо про мікоризацію 
сільськогосподарських рослин, маємо на увазі саме арбускулярну мікоризу. 

У співпраці з агрономом підприємства ТОВ “Агро-Холдинг” (розташоване 
в с. Чубинське Бориспільського району Київської області), Колотушею Сергієм 
Миколайовичем, ми проаналізували вітчизняний ринок мікоризоутворюючих 
засобів. Для ознайомлення відібрали кілька найвідоміших і найбільш 
розрекламованих. 

У 2017 році підприємство ТОВ “Агро-Холдинг” впровадило в практику 
вирощування кукурудзи використання певного мікоризоутворюючого препарату. 

Використання препарату мало позитивний вплив на формування листкової 
поверхні рослин кукурудзи та сприяло зростанню основних показників 
продуктивності кукурудзи. 

Збільшення елементів продуктивності кукурудзи на варіантах з обробкою 
насіння мікоризним препаратом відповідно впливало на отриманий приріст 
урожайності. 

Позитивна тенденція спостерігалася і при аналізі показників елементів 
структури сої залежно від обробки насіння. У одному варіанті обробка насіння 
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проводилася концентратом життєздатних клітин бульбочкових бактерій, а в 
другому його поєднували з мікоризним препаратом. 

З представлених результатів видно, що для максимальної реалізації 
генетичного потенціалу кукурудзи та сої, і, як наслідок, збільшення отриманого 
прибутку, обробка насіння мікоризними препаратами є досить ефективною. 

Навесні нами було закладено дослід. 
Ми обробили препаратом “Міковітал” 2 кг картоплі з розрахунку 25 мл 

препарату на 2л води та 2 десятки помідорів із розрахунку 10 мл препарату на 
0,5 л води. 

В результаті помічено, що рослини, оброблені препаратом, були краще 
розвинені, почали раніше квітнути та плодоносити і дали кращий урожай. 

З 2 кг необробленої картоплі ми зібрали 3 кг, а з обробленої – 5 кг, що 
становить 67% приросту. З 2 десятків кущів необроблених помідорів ми 
отримали 2 корзини томатів, а з оброблених – 4 корзини, що становить 100% 
приросту. 

Такі дані свідчать про ефективність мікоризоутворюючих препаратів. 
Навіть невелика практика застосування препаратів арбускулярно-

мікоризних грибів довела, що дані засоби мають ряд переваг: 
• економлять потреби води рослиною до 50%; 
• сприяють накопиченню рослиною поживних речовини; 
• збільшують ріст і покращують якість рослин; 
• здатні ефективно протидіяти процесам опустелення; 
• підвищують стресостійкість (морозостійкість) і загальний імунітет рослин; 
• запобігають потраплянню інфекцій у коріння та листки; 
• прискорюють приживлюваність рослин; 
• сприяють інтродукції рослин; 
• збільшують врожайність й накопичення зеленої маси рослин; 
• пришвидшують цвітіння та розвиток кореневої системи на 3-4 тижні; 
• не накопичуються в ґрунті; 
• не токсичні для людини і тварин. 

Отже, мікоризація – шлях до відновлення ґрунту та підвищення врожайності 
сільськогосподарських рослин. 

Тож мій досвід показує, що виконання наукових робіт учнями сприяє 
розвитку інтересу до хімії, прагненню відкривати нове, до цього часу їм 
невідоме, формуванню нового екологічного мислення, нового бачення процесів, 
що відбуваються на Землі. Тому пробуйте та дерзайте! Творчих успіхів вам і 
нових відкриттів! 
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КРЕАТИВНІСТЬ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 
Стаття розкриває  сучасний підхід до виявлення  та психолого-педагогічного 

супроводу творчо обдарованих дітей. Пояснює  сутність  основних понять з 
обраної  теми, бачення  сучасних підходів щодо виявлення обдарованості.                  

Обдарованість, сучасні підходи, основні тенденції 
Giftedness, modern approaches, main trends 

  Не робіть висновок про здібності за      
легкістю засвоєння. Успішніше і далі йде 
той, хто в муках перемагає себе і 
труднощі. Любов до пізнання — ось 
головне мірило. 

Антуан де Сент-Екзюпері 
 
Глобальні, масштабні соціально-економічні зміни у нашому суспільстві 

виявили потребу в особистостях творчих, активних, неординарно мислячих, які 
здатні по-новому  вирішувати поставлені завдання та на основі критичного 
аналізу ситуації формулювати нові перспективні задачі. 

На сучасному етапі розбудови освіти можна спостерігати підвищення 
інтересу до проблем обдарованості, її виявлення, навчання та розвитку творчих 
дітей, проблемам підготовки педагогів до роботи з ними. 

Обдарована особистість є великою цінністю кожного суспільства. Відтак, 
освіта обдарованих виступає об’єктивним гарантом його подальшого соціально-
економічного й культурно-політичного розвитку. Тому актуалізується 
гуманітарна корекція сфери освіти, переглядаються її основні та методологічні 
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засади, уможливлюється її реформування і дотичні до нього зміни щодо 
виховання особистості в напрямі орієнтування на її різносторонній потенціал, на 
розвиток обдарованості й таланту. 

Талановиті діти – величезне загальнолюдське багатство, неоціненний 
національний статок. 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  на кожному етапі 
розвитку. 

Розбудова державності в Україні зумовила абсолютно нові та сучасні 
тенденції щодо розвитку освіти. З’явилися нагальні потреби суспільства у 
креативних, творчих, інтелектуально й духовно розвинутих громадянах. На 
основі цих проблем відбувся бурхливий ріст таких нового типу навчальних 
закладів, як ліцеї, гімназії, спеціальні заклади для обдарованих дітей, школи-
комплекси, приватні, недільні школи, авторські тощо. Ключовим пріоритетом 
концепції розвитку закладів загальної середньої освіти нового типу є творча 
особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, які вирізняються 
серед інших насамперед високим інтелектом, що є наслідком як природніх 
задатків, так і сприятливих умов  виховання особистості. Якщо у процесі 
навчання учнів враховуються здібності,  їхні вікові та індивідуальні особливості, 
успіх досягається швидше і за мінімальних витрат часу та ресурсів. Мета 
розвитку творчих учнів – допомогти їм реалізувати  індивідуальні  особливості 
та якості, не загубитися в "натовпі" учнів, сприяти спрямуванню їхнього 
репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. У розвитку 
їхніх здібностей важливе значення має забезпечення та розширення 
інформованості в тих галузях, які їм близьку,  їх цікавлять, організація для них 
різноманітної діяльності. 

Виявлення обдарованих учнів – тривалий процес, пов’язаний з аналізом 
розвитку конкретної дитини. Ефективна ідентифікація обдарованості у вигляді 
будь-якої одноразової процедури тестування неможлива. Тож замість 
одномоментного відбору обдарованих школярів необхідно спрямовувати 
зусилля на поступовий, поетапний пошук обдарованих учнів у процесі їх 
навчання за спеціальними програмами, або у процесі індивідуалізованої освіти. 

Можна виділити основні риси, які характерні обдарованим дітям: 
1. Пізнавальна потреба. 
а) активність – дитина постійно шукає  нових вражень, нову інформацію; 

б)потреба у  процесі розумової діяльності. 
2. Інтелект. Характеризується конкретним мисленням та здатністю до 

абстракцій. 
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а) швидкість і точність виконання розумових операцій, обумовлених 
сталістю уваги і відмінною оперативною пам’яттю; 

б) сформованість навичок логічного мислення, прагнення проводити 
міркування, узагальнення, виділяти найважливіше, головне, суттєве, 
класифікувати; 

в) багатство словникового запасу, оригінальність словесних асоціацій. 
3.Креативність. 

а) особливий склад розуму; 
б) творче виконання завдань; 
в) розвиненість творчого мислення та уяви. 
Постає питання: чи завжди проявляються окреслені риси, наскільки широко 

вони виявляються, від яких чинників це залежить і як з’ясувати властиві дитині 
здібності? 
 

СХЕМА ПОШУКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 
 

При виявленні обдарованнності учнів необхідно застосовувати обгрунтований 
комплексний підхід. У цьому може бути задіяним широкий набір різноманітних  
нових методів. 

Можна сформулювати такі критерії виявлення обдарованих дітей: 
- комплексний характер оцінювання різних сторін поведінки й діяльності 

дитини, що дозволить використовувати різні джерела інформації та охопити 
максимально широкий спектр його здібностей; 

- тривалість ідентифікації (розгорнутий у часі нагляд за поведінкою даної 
дитини у різних ситуаціях); 
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- аналіз її поведінки у сферах діяльності, які якнайкраще відповідають його 
уподобанням та інтересам (включення дитини на спеціально організовані 
предметно-ігрові заняття, залучення їх у різноманітні форми відповідної 
предметної діяльності тощо); 

- підключення для оцінювання обдарованої дитини експертів, фахівців 
вищої кваліфікації у відповідній предметній галузі. При цьому слід пам’ятати 
можливість суб’єктивності  думки експерта, особливо в оцінці результатів 
підліткової та юнацької творчості; 

- оцінка ознак обдарованості дитини, яка відповідає рівню її психічного 
розвитку і враховує зони найближчого розвитку (зокрема, з урахуванням 
організації певного освітнього середовища з вибудовуванням для даної дитини 
індивідуальної  освітньої траєкторії); 

- переважна опора на такі основні  методи діагностики, як: спостереження, 
розмова, експертні оцінки вчителів та батьків, природний експеримент. 

Варто зазначити, що наявні методи ідентифікації обдарованості дуже 
складні, вимагають високої кваліфікації і рівня навчання спостерігача. Отже, 
проблема виявлення обдарованих дітей достатньо складна й вимагає залучення 
фахівців високої кваліфікації різноманітних галузей. 

У вихованні цієї категорії дітей особлива відповідальність лягає на сім’ю. 
Як ми уже зазначили, фахівці, які працюють із обдарованими дітьми, давно 
помітили, що найчастіше вони зростають в інтелігентних сім’ях. І справа тут 
зовсім не в особливих генах геніальності – їх природа розподілила між усіма 
дітьми порівну. Справа – у тій родинній атмосфері, у  важливій для таких дітей 
системі родинних цінностей. 

Неправильний підхід до талановитих дітей у родинному колі, їх 
обожнювання призводять до негативних наслідків. У «Книзі для батьків» А. 
Макаренко наводить важливий приклад виховання єдиного сина в сім’ї Кетових. 
Завдяки детально продуманій системі виховання головний герой швидко 
випередив однолітків у навчанні. У п’ять років він правильно говорив 
російською і німецькою мовами, в десять – почав ознайомлюватися з класичною 
літературою, у дванадцять – читав в оригіналі Шекспіра, «перескочив» через 
десятий клас, а в сімнадцять вступив на фізико-математичний факультет 
університету, уразивши професорів своєю обдарованістю та ерудицією. Проте 
він сформувався як егоїст, холодний цинік, байдужий до всього і до всіх. 
Головним для нього був він сам, його успіхи й задоволення, тому він бездушно 
відмовився принести з аптеки ліки хворому батькові. 

Отже, щоб позбутися негативних наслідків, надамо кілька порад для батьків. 
Будинок обдарованої дитини – це той тил, у якому на неї чекає турбота, 

захист, підтримка, розуміння. 
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Підтримуйте здібності дитини до її творчості. Не давайте негативної оцінки 
творчим спробам дитини. 

1. Будьте терплячими до особливих, інколи безглуздих ідей, поважайте 
допитливість, запитання дитини. Намагайтесь відповісти на всі «незрозумілі»  на 
перший погляд запитання. 

2. Пам’ятайте, що обдаровані діти все люблять робити самостійно. 
Відстежуйте та помічайте етапи розвитку творчої особистості, допомагайте їм на 
кожному такому етапі. 

3. Допомагайте  дитині поважати себе та свої ідеї, а також ідеї та думки 
інших. 

4. Допомагайте у задоволенні основних людських потреб (почутті безпеки, 
любові, повазі до себе та оточуючих). Якщо все це відсутнє, то дитина не досягне 
самовизначення. 

5. Поясніть, що на низку питань не можна дати відповіді чи дати 
однозначної відповіді. 

6. Допоможіть дитині стати «розумним авантюристом», тобто інколи 
ризикувати, користуватися  власною інтуїцією у процесі пізнання. 

7. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагайте 
дистанціюватись від негативного ставлення інших дітей, зменшити суспільний тиск. 

8. Обдарована дитина повинна мати друзів,  товаришів, однодумців. 
9. Доведіть до відома обдарованих дітей прийоми, що допоможуть їм 

виходити зі скрутного становища. 
Проблема раннього виявлення, навчання  та психолого-педагогічного 

супроводу талановитої молоді пріоритетна в сучасній освіті. Від її вирішення 
залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ  

ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 
Анотація. У статті розглядаються особливості роботи з обдарованими 

учнями на уроках географії та в позаурочний час. Визначаються ефективні 
методи і форми організації навчання, а також вимоги до педагогів, які 
працюють з обдарованими дітьми. 

Ключові слова: обдарованість, творчі здібності, мотивація, методи і форми 
організації навчання. 

Abstract. The article considers the peculiarities of working with gifted students in 
geography lessons and in extracurricular activities. Effective methods and forms of 
teaching organization are determined, as well as requirements for teachers who work 
with gifted children. 

Key words: giftedness, creative abilities, motivation, methods and forms of 
learning organization. 
 

Найважливіше завдання школи –  
 розкрити творчі здібності, обдарування, 

таланти всіх вихованців. 
В.О. Сухомлинський 

 
Навчальний процес в школі дуже змінився. Ми вже відійшли від того 

стереотипного мислення, коли вважали, що всі учні однакові і всі повинні робити 
все однаково. З кожним днем, дедалі частіше, зустрічаємо дітей, які мислять 
нестандартно, творчо та націлені на отримання результату, замість просто бути 
зайнятими. 

Сучасний розвиток технологій дозволяє дітям отримувати інформацію в 
десятки, а то і в сотні разів швидше, ніж це було 20 або навіть 10 років тому. І 
завдяки цим технологіям, відкрилася можливість для дітей виявити та  показати 
свої найкращі якості. 

Згідно з концепцією Нової української школи «Метою повної загальної 
середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, 

https://gnmc.com.ua/
mailto:n.samoilehko@gmail.com
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яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та 
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 
самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». [4;11]. 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті 
наголошено, що система загальної середньої освіти повинна забезпечувати 
підтримку обдарованих дітей і молоді,  різносторонній  розвиток у них творчих 
обдарувань, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості. Аналіз 
нормативних документів (зокрема Закон України "Про освіту", Національна 
програма "Діти України", Програма розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ 
Президента України про підтримку обдарованих дітей та інші)  у сфері освіти 
засвідчує, що проблема обдарованості з кожним роком стає все актуальнішою. 

На думку Д. Богоявленської, творчий тип особистості характеризується 
певною психічною структурою, яка обумовлює інтелектуальну активність 
особистості. З позицій даної теоретичної концепції творчість розглядається як 
ситуативно-нестимульована активність, що виявляється в прагненні вийти за 
межі заданої проблеми. В рамках даної концепції був запропонований метод 

визначення інтелектуальної активності, в основі якого лежить принцип 
креативності. Подальші дослідження дозволили зробити важливий висновок, що 
активність на рівні творчої дії є загальною основою будь-якого виду творчої 
діяльності [10]. 

Відповідно до концепції, запропонованої В. В. Рибалко [8,с.82], психологічна 
структура особистості розглядається у трьох напрямах: соціально-психолого-
індивідуальному, діяльнісному та віковому. Соціально-психолого-індивідуальний 
вимір враховує базові якості особистості; діяльнісний відображає психологічну 
природу діяльності, яка виявляється через такі компоненти, як потребнісно-
мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, операційно-
результативний та емоційно-почуттєвий. 

Педагогічна стратегія визначається за діяльнісним виміром особистості з 
властивим для професії особистісним змістом, що спирається на певну 
підструктуру особистості. Кожному компонентові цього виміру відповідають 
конкретні сфери, наповнені певними якостями особистості. У кожній сфері 
виділено якості особистості, на які можна вплинути засобами різних предметів, 
що вивчаються у ПТНЗ: 1) потребнісно-мотиваційна об’єднує потреби і мотиви 
спілкування, основні бажання і мотиви поведінки, мотиваційні риси характеру, 
потребу у самоусвідомленні власної особистості, мотиваційний досвід, 
настановлення уваги, інтелекту, мнемонічні та психофізіологічні; 2) 
інформаційно-пізнавальна – до неї входять комунікаційні здібності, головні 
пізнавальні інтереси, інформаційно-пізнавальні риси характеру, самопізнання та 
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самооцінка особистості, система знань про світ, увага, сенсорно-перцептивні 
процеси, образна і понятійно-логічна пам’ять; 3) цілеутворююча – враховує 
перцепцію, ідеали та переконання, риси цілеспрямованості характеру, 
саморегуляцію та самоконтроль, систему знань, спрямованість та концентрацію 
уваги, мисленеві та процеси, пов’язані з уявленнями; 4) операційно-
результативна сфера – визначає міжособистісну взаємодію (інтеракцію), 
прагнення і волю у досягненні цілей і результатів, риси продуктивності 
характеру, систему звичок і навичок, операції (сенсорно-моторні, перцептивно-
рухові, мисленево-дійові); 5) емоційно-почуттєва сфера – до неї входять 
емоційно-почуттєві компоненти спілкування (атракція) та самосвідомості, 
емоційно-почуттєві риси характеру, емоційнопочуттєвий досвід, інтелектуальні 
емоції, емоційна пам’ять та емоційність [8, с.83-84]. Виходячи з цього, можна 
припустити, що для творчої діяльності важливим є вплив на всі сфери 
особистості, проте провідним має бути вплив на потребнісно-мотиваційну. 

Виявити творчий потенціал учня і допомогти йому перетворитися у реальні 
здобутки може креативний педагог з високою психологічною і педагогічною 
кваліфікацією, який володіє спеціальними методиками, обізнаний з спеціальними 
навчальними програмами, має певний обсяг знань про природу дитячої 
обдарованості, типи і особливості вияву обдарованостей, вміє спілкуватися з 
дітьми та організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і 
сфер вияву обдарованості кожного учня, бачити в кожному з них творчу 
індивідуальність, застосовувати в своїй професійній діяльності інноваційні 
методи і форми навчання, сучасні технології навчання тощо. Творчі здібності не 
створюються, а вивільняються. Наскільки вони вивільнилися залежить від того, 
наскільки вмотивованою є особистість та як організовано навчання. Учитель 
будить творчу думку дітей на уроці, створює необхідні умови для їхньої 
самореалізації, вивільненню компенсаторного механізму, але найкращі 
можливості для цього відкриває позаурочна діяльність. При цьому дуже важливо, 
щоб урочна та позаурочна робота були єдиним процесом, в якому вони б 
органічно доповнювали, збагачували та урізноманітнювали одна одну. [9]. 

Сьогодні система роботи з обдарованими учнями пов’язана з новими 
умовами і вимогами швидкозмінного світу, що породив ідею організації 
цілеспрямованого створення людей, що мають яскраво виражені здібності в тій 
або іншій області знань. 

Обдаровані діти – кого ними вважати? Як виявити обдаровану дитину  
вчителеві безпосередньо на уроці, як створити умови для всебічного розвитку 
того чи іншого обдарування в умовах загальноосвітньої школи? Авторка статті 
"Як тобі живеться, вундеркінде?" Е. Циганкова наголощує, що "дуже важливо в 
умовах звичайної школи побачити таку дитину, не втратити її, а піднімати до 
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висот" [13, с.35]. Гострота проблеми полягає в тому, що часто можна зустріти 
особливу соціально-психологічну реакцію обдарованої дитини на ситуацію 
"придушення" її природних проявів і потреб: відхід у внутрішній світ, у світ своїх 
фантазій, апатичність, млявість, незацікавленість у контактах тощо. 

Маю переконання, що кожний справжній учитель повинен формувати 
власну педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для 
отримання знань учнями, перетворення здобутих знань у переконання і  вміння 
застосовувати їх у життєвих ситуаціях. 

В. О. Сухомлинський зазначав: «Ми виховуємо не носія знань, а людину, 
яка має жити в суспільстві, приносити йому користь». Таким чином, перед 
сучасною освітою стоїть безліч завдань, які передбачають не просто 
забезпечення учнів якісними знаннями, а й формування компетентної 
особистості здатної до адекватної оцінки оточуючих подій, спроможної творчо 
вирішувати поставлені перед нею завдання. Учитель на уроках намагається якомога 
більше знань і умінь передати учням, проте викладене не завжди переходить у 
знання учня. Але те, до чого підійшов самостійно, – його на все життя запам’ятають 
учні. Сучасні діти з цікавістю виконують ті види навчальної діяльності, які дають 
їм матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу та самостійність, 
потребують розумового напруження, винахідливості та творчості. [11;58]. 

Метою роботи з обдарованими учням є створення освітнього простору 
школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення 
переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку; задоволення потреб 
суспільства у творчих, обдарованих учнях; реалізація процесу пошуку, відбору й 
творчого розвитку обдарованих дітей шляхом упровадження традиційних і 
інноваційних форм і методів навчання. [2]. 

Розвиток обдарованості може бути ефективнішим при дотриманні певних 
умов, зокрема: 

- своєчасної діагностики інтелектуальних особливостей і здібностей учня; 
- гуманного співробітництва учителя та учня; 
- взаємодію педагогів і батьків; 
- забезпечення учневі права на пошук і помилку без зниження  оцінки; 
- надання можливості виправлення помилки і підвищення оцінки. 
Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого 

підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів намагаюся 
здійснювати з опорою на такі дидактичні принципи: 

- індивідуалізації і диференціації навчання; 
- довіри і підтримки; 
- залучення обдарованих учнів до участі у різноманітних навчальних,   

позаурочних та позакласних заходах з географії. [1] [14]. 



426 

У процесі роботи помічено, що ознаки обдарованості у дітей виявляються в 
яскраво вираженій пізнавальній необхідності. Вони випереджають однолітків в 
опануванні навчального матеріалу з предмета, прагнуть до систематичних знань 
з географії та інших предметів. 

Зрозуміло, що розкриття здібностей школяра, визначення ступеня його 
обдарованості можливі за умов працелюбності і високої пізнавальної активності. 
Отже, творчості необхідно навчати, а для цього необхідний час: спочатку йде 
найпростіше поповнення знань, далі відбувається формування умінь, тільки 
після цього процес спрямовується на розвиток творчих здібностей школяра. Для 
того щоб кожний учень міг розвивати свої творчі здібності, необхідне 
керівництво з боку вчителя, метою якого є: 

- використання різних форм, методів організації навчальної діяльності 
орієнтованої на конкретного учня; 

- створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;  
- підтримка учня в його бажанні знаходити власний спосіб роботи, 

аналізувати свою роботу та роботу інших учнів на уроці ; 
- створення на уроці педагогічних ситуацій, що дають змогу учневі виявити 

ініціативу, самостійність у роботі, та умов для природженого самовираження 
учня. [3]. 

Щоб розвинути інтелектуальну і творчу обдарованість учнів на уроці, 
використовую дослідницькі методи роботи для створення умов постійного 
включення учнів у ситуації, в яких вони повинні висловлювати свою думку, 
наводити на її захист аргументи, докази, користуватися здобутими знаннями; 
ставити запитання вчителеві, товаришам, з’ясовувати незрозуміле, 
поглиблювати процес пізнання; опонувати та рецензувати відповіді 
однокласників, вносити корективи і давати поради; класифікувати й 
узагальнювати матеріал, робити висновки; давати об’єктивні оцінки 
економічним подіям у конкретних життєвих ситуаціях; виконувати завдання, які 
розраховані на читання додаткової літератури, першоджерел; вільно вибирати та 
виконувати завдання переважно пошукового та творчого характеру; залучатися 
до самоперевірки й аналізу особистих пізнавальних і практичних дій. Саме це 
відбувається на таких уроках, як урок-подорож, урок-гра, урок-суд, урок-прес-
конференція та ін. [7]. 

Творчі завдання включають теми для самостійних виступів учнів за їх 
вибором. Вони розраховані тільки для бажаючих. Творча діяльність дитини 
можлива в разі великої зацікавленості предметом вивчення, тому нав’язування 
творчих виступів не рекомендується. Наявність великої кількості 
телерадіоінформації, спеціальної географічної літератури, хрестоматій, 
посібників, сприятливий психологічний клімат на уроках підштовхує кращих 
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учнів до самовираження, бажання засвоїти та розповісти додатковий матеріал з 
вивченої теми так, або він не був схожий на розповідь учителя, а доповнював її. 
Готуючи творчі завдання з учителями для проведення нестандартних уроків, 
учитель має підготувати додаткові матеріали та запропонувати їх використання 
учням, що полегшить підготовку до уроків. [6]. 

Більшість творчих завдань складено з урахуванням використання 
додаткових літературних джерел на основі міжпредметних зв’язків з історією, 
біологією, літературою, іноземними мовами. 

Наприклад: 
- Назви планет, легенди та міфи про зоряне небо (тема "Всесвіт" 

навколишній світ (інтегрований курс «Росток» 5 клас) - міжпредметні зв’язки з 
історією стародавнього світу; 

- Які літературні герої користувались географічними картами і з якою 
метою? (тема «План і карта» 6 клас) - зв’язки з художніми творами відомих 
письменників: Жюля Верна, Артура Конан Дойла та ін. 

-  Значення річок та озер в житті людини (тема «Гідросфера» 6 клас) - можна 
використовувати додаткові матеріали з біології, історії. 

Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються 
дискусійні форми (симпозіуми, дебати, бесіди за круглим столом, невеликі сесії, 
ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття).   

Часто використовую прийом «Мозковий штурм». Це вид дискусії, що 
передбачає вислуховування ідей без обговорення: перед групою ставиться 
дискусійне завдання й учні відповідають на нього. Відповіді фіксуються в 
короткій формі. 

Наприклад: 
- Які чинники формування пустелі Сахара ? ( 7 клас) 
- Які чинники сприяли швидкому економічному розвитку Південної Кореї 

(10 клас) 
- Чим і чому відрізняються типові чорноземи від південних ? ( 8 клас) 
Учням ставиться дискусійне запитання. Ті, хто дає на нього ствердну 

відповідь, стають з одного боку, хто заперечує – з другого. Учитель підходить по 
черзі до кожного, пропонує відстояти свою точку зору. 

Ще один метод роботи з обдарованими дітьми – проблемні запитання. При 
вивченні різних тем з предмету підбираються проблемні запитання, на які учень 
у підручнику готової відповіді не знайде. При цьому для вірної відповіді учню 
потрібно ще застосувати знання з вивчених раніше розділів. Ще в запитання 
закладається якась проблемна ситуація, розв’язати яку потрібно неординарним 
способом. 
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Форма роботи з обдарованими дітьми – інтерактивне навчання: «запитання 
– відповідь». Для цього клас поділяється на декілька груп. Кожна група одержує 
завдання прочитати текст з підручника і скласти запитання до нього. Коли учень 
замислюється над постановкою запитання, то в його уяві має бути варіант 
відповіді, це розвиває логічне мислення. Ланцюжок «запитання – відповідь» 
сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання. Така методика роботи 
допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої думки, 
доходити правильних висновків. [1]. 

Важливою в організації навчально-виховного процесу з обдарованими 
учнями є диференціація домашнього завдання. Зокрема використовую такі види 
завдань: 

- прийом «творче завдання» (зазвичай воно виконується за бажанням і 
стимулюється вчителем високою оцінкою і похвалою; діапазон творчих завдань 
широкий. Наприклад, учням пропонується скласти кросворд, написати есе, 
створити синквейн та ін.); 

- прийом «особливе завдання» (обдаровані учні отримують право на 
виконання особливо складного завдання. Виконується воно найчастіше в зошиті, 
містить тренувальні і творчі завдання підвищеної складності); 

- прийом «енциклопедист» (передбачає самостійний пошук учнем 
додаткового матеріалу для вирішення ускладнених завдань або доповнення 
розповіді вчителя на уроці); 

- прийом «молодий  учитель» (учні отримують випереджувальні завдання і 
під час уроку доповнюють розповідь вчителя, беруть участь в організації та 
проведенні різних етапів уроку). [6]. 

Значну роль в активізації роботи з обдарованими дітьми відводжу домашнім 
завданням у формі дослідження, а саме: 

- скласти міні-твір, казку з використанням географічних даних за 
відповідною темою; 

- проаналізувати текст документів та скласти конспект певної теми за 
опорними сигналами; 

- скласти різнорівневі запитання до теми, знайти «цікавинки», скласти 
термінологічний словничок. 

Наступна складова частина моєї педагогічної роботи в ліцеї з обдарованими 
дітьми – це позаурочна навчально-пізнавальна діяльність учнів, спрямована на 
оволодіння ними фактичним матеріалом, який використовують на наступних 
уроках, а також на закріплення, розширення, поглиблення і застосування певної 
частини змісту після її вивчення. Система  позаурочної роботи включає: 

- додаткові індивідуальні заняття навчального, розвивального і корегуючого 
спрямування; 
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- групову роботу, зокрема факультативні заняття, заняття об’єднання за 
інтересами «Мій рідний край», інтегрованого курсу STEM; 

- інтелектуально-творчу дослідницьку роботу з підготовки обдарованих 
учнів до олімпіад, конкурсів, написання  реферативних та курсових робіт НТУ 
«Інтелект» та МАН. 

Використовую такі види позаурочної роботи:  практикуми, підготовку 
учнівських повідомлень, проектів, презентацій.  

Важливим третім складником моєї роботи з обдарованими учнями – є 
позакласна робота, яка дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, 
їхні здібності, нахили, формувати стійкі потреби у самостійному пізнанні. 
Велика робота з розвитку творчих здібностей учнів ведеться під час проведення 
позакласних заходів, особливо під час проведення інтелектуальних марафонів, 
предметних тижнів. Ефективними формами позакласної роботи є  предметні 
вікторини, квести. 

Робота з обдарованими дітьми здійснюється мною за декількома 
напрямками, і вона розділена на кілька етапів: 

1. Вивчення індивідуальних особливостей кожного учня - і фізичних, і 
психологічних, і особистісних, зокрема особливостей розумової діяльності і 
навіть умов життя в родині. Для цього я використовую особисті спостереження, 
анкетування, бесіди з батьками, а також спираюся на результати досліджень, 
проведених практичним психологом. 

2. Складання або підбір диференційованих завдань, пов’язаних зі 
збільшенням  обсягу навчального матеріалу. 

3. Постійний контроль за результатами роботи учнів, згідно з якими 
змінюється характер диференційованих завдань. [12]. 

Головною метою сучасного навчального закладу є створення умов для 
розвитку обдарованих дітей.  Її реалізація забезпечується такими чинниками:                                                                                                             

- високим ступенем свободи дітей у виборі видів занять не лише в ліцеї, а й 
поза ним; 

- переважанням інтерактивних методів навчання на уроках та в позаурочний 
час. 

При роботі з обдарованими дітьми: 
- перш за все робиться акцент на формування вміння вчитися. Регулярно 

надається можливість виступати в ролі вчителя; 
- використовується велика кількість творчих завдань, рольових тренінгів, 

дискусій; 
- виключається тиск вчителя, на занятті-вільне спілкування; 
- освіта повинна приносити дитині задоволення; 
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- необхідно самостійне добування інформації, повага бажання дитини 
працювати самостійно; 

- заохочення наполегливості, активності; 
- не знижувати самооцінку учня; 
- дитині необхідно усвідомлювати суспільну значимість проблеми; 
- завдання повинні бути творчими, що включають дослідження, аналіз, 

докази та висновки щодо досліджуваної проблеми; необхідно більше практичних 
робіт, робіт зі словниками, з довідковою літературою. [2]. 

При роботі з обдарованими дітьми змінюється і сам учитель, він частіше 
запитує думку самих дітей, менше пояснює, більше слухає, завжди допоможе і 
підтримає, якщо це необхідно. На занятті створюється емоційно-безпечна 
атмосфера, з повагою до особистості учня, його думки, навіть якщо вона 
розходиться з думкою педагога. 

Таким чином, робота педагога з обдарованими дітьми – це складний процес, 
який ніколи не закінчується. Він вимагає від вчителів  особистісного зростання, 
ґрунтовних знань психології обдарованих дітей, а також тісної співпраці з 
психологами, іншими вчителями, адміністрацією та обов’язково з батьками 
учнів. 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗВИТКУ 
ПРОЄКТНО-ГРАФІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ 

Анот ація. У ст ат т і обґрунт овуєт ься понят т я «проект но-графічна 
обдарованіст ь учнів» як інт егральна здат ніст ь до комплексного графічного 
проект ування, до синт езу худож ньо-графічної, інж енерно-графічної, науково- і 
комп’ют ерно-графічної т ворчост і; здат ніст ь до взаємодоповнення мимовільної 
(невимушеної) худож ньо-образної уяви і довільного (вимушеного) логічно-
понят ійного мислення. 

Сформульовано полож ення про т е, що у процесі навчання комплексної 
проект ної графіки мож ут ь виявлят ися пот енційні рівні проект но-графічної 
обдарованост і майбут ніх учит елів т ехнологій. Рекомендовано заст осування 
сукупност і мет одів діагност ики проект но-графічної обдарованост і вчит еля й 
учнів: т ест ове завдання «Пікт ограми проект ної графіки», субт ест и Р. Амт хауера 
(ст рукт ура інт елект у, прост орова уява, прост орове узагальнення). 

Ключові слова: проект на графіка, обдарованіст ь, діагност ика, прост орова 
уява. 

Abstract. The article substantiates the concept of "design and graphic talent of 
students" as an integral ability to complex graphic design, the synthesis of artistic and 
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graphic, engineering and graphic, scientific and computer-graphic creativity; ability 
to complement involuntary (unforced) artistic and figurative imagination and arbitrary 
(forced) logical and conceptual thinking. 

Provisions are formulated that in the process of learning complex project graphics 
potential levels of project-graphic talent of future technology teachers can be revealed. 
It is recommended to use a set of methods for diagnosing the design and graphic talent 
of teachers and students: test task "Project graphics icons", R. Amthauer subtests 
(structure of intelligence, spatial imagination, spatial generalization). 

Key words: project graphics, talent, diagnostics, spatial imagination. 
 
У сукупності педагогічних умов ефективного формування проектно-

графічної компетентності майбутніх учителів технологій пріоритетною є їхня 
готовність до розвитку проектно-графічної обдарованості учнів. У психолого-
педагогічних дослідженнях увага приділяється проблемі формування графічної 
компетентності учасників навчального процесу з трудового навчання і 
технологій. Проте проблема розвитку проектно-графічної обдарованості 
учителів і учнів у неперервній системі педагогічної освіти висвітлена 
недостатньо.  

Підготовка майбутніх учителів технологій здійснюється, як правило, з 
урахуванням інженерно-технічної і комп’ютерної графіки, де виявляється 
технічно-творча обдарованість студентів. Натомість художньо-творча 
обдарованість майбутніх учителів технологій повноцінно виявляється у 
графічному дизайні, але проектно-художня графіка досі не є вибірковим 
компонентом освітньо-професійних програм з підготовки майбутніх учителів 
технологій.  

Відтак, учні і студенти, обдаровані здатністю до художньої графіки, не 
отримують компетентного педагогічного супроводу і не розкривають наявний 
природний потенціал своєї проектно-художньої обдарованості. З іншого боку, 
учні і майбутні учителі технологій можуть одноосібно володіти проектно-
графічною обдарованістю з різних видів графіки: інженерно-технічної, 
художньої, комп’ютерної. Проте цей високий рівень розвитку їхньої проектно-
графічної обдарованості лишається недостатньо реалізованим із-за відсутності 
відповідних педагогічних умов і, зокрема, готовності викладачів до застосування 
комплексної проектної графіки для підготовки майбутніх учителів. На нашу 
думку, саме у процесі навчання з комплексної проектної графіки можуть 
виявлятися потенційні рівні проектно-графічної обдарованості майбутніх 
учителів технологій. 

Отже, майбутній учитель технологій покликаний володіти діагностичним 
компонентом змісту проектно-графічної підготовки учнів. Це вимагає від нього 
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усвідомлення таких інтелектуальних профілів обдарованості: вербальної 
(академічної), естетичної, практичної [1]. 

Педагогічна умова готовності до розвитку проектно-графічної 
обдарованості учнів вимагає від учителя самодіагностики власного рівня 
розвитку здатності до проектної графіки. Особистісно-ціннісний спосіб 
графічного проектування можна виявити і розвинути майбутньому вчителю, 
скориставшись експериментальним навчально-методичним посібником для 
професійних закладів освіти [2]. Цей посібник рекомендовано для застосування 
у закладах освіти вченою радою Інституту обдарованої дитини НАПН України і 
вченою радою Київської державної академії декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.  

В експериментальному навчальному посібнику є підрозділ 1.2. 
Дизайнерське мислення і уява. Види проєктно-художньої діяльності. У 
підрозділі подано характерні ознаки проектного мислення: евристичне, 
художньо-образне, раціонально-логічне, аналітичне. Із наочних зображень 
посібника можна зробити висновок, що особливістю проектно-творчої 
обдарованості майбутніх учителів технологій є здатність до синтезу мимовільної 
(невимушеної) художньо-образної уяви і довільного (вимушеного) логічно-
понятійного мислення. 

Прийоми образних уявлень такі: загострення, гіперболізація/мінімізація, 
схематизація, аглютинація, типізація. Для них є відповідні прийоми мислення: 
абстрагування, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення. Результати проектної 
уяви зумовлюються емоційними станами, супроводяться почуттями, 
виявляються у яскравих умоглядних образах. Результати проектного мислення 
зумовлюються поняттями, супроводяться судженнями і виявляються остаточно 
в розумових висновках. Проектна уява забезпечує розвиток антиципації 
(умоглядного передбачення проектного образу), а мислення забезпечує 
критичний науковий прогноз.  

Із зазначених внутрішніх механізмів проектної обдарованості зрозуміло, що 
у проектно-графічній діяльності виявляється обдарованість художньо-
графічною і науковою творчістю.  

У посібнику запропоновано самодіагностику для виявлення рівня розвитку 
проектно-графічної обдарованості. Це тестове завдання «Піктограми проектної 
графіки». Пропонується позначити лексичні значення спеціально підібраних слів 
мимовільними (спонтанними, невимушеними) графічними зображеннями 
Виконані зображення потрібно позначити початковими літерами піктограм: яке 
слово якою піктограмою позначене? (таблиця 1). 
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Таблиця 1. 
Матеріали до тесту «Піктограми проектної графіки» 

 

Список слів: велике свято, щастя, смуток, дружба, хвороба, перемога, подвиг, 
розвиток, тяжка праця, обман, ворожнеча, сумнів, розлука, любов, 
справедливість, смачна вечеря. 
Піктограми: А (абстрактні графічні знаки) – графічні позначки зрозумілі 
лише їх виконавцю; Зс (знаково-символічні зображення) – графічні символи 
зрозумілі іншим: геометричні фігури, стрілки, плюси, мінуси тощо; М 
(метафоричні) – графічні зображення у переносних значеннях: радість – 
окрилена істота, смуток – чорна фігура і т.п; С (сюжетні) – динамічна 
взаємодія тих чи інших об’єктів; К (конкретні) – зображення реальних 
предметів, явищ;  

 
Інтерпретація графічно позначених абстрактних лексичних значень слів може 

здійснюватися з такою установкою експериментатора: до науково-графічної 
творчості, комп’ютерної графіки схильні особи з переважаючою більшістю 
піктограм А (абстрактних знаків), Зс (знаково-символічних зображень); до 
художньо-графічної творчості мають нахили особи з переважною більшістю 
піктограм М (метафоричних), К (конкретних). Переважна більшість піктограм С 
(сюжетних) може свідчити про схильність до технічної, предметно-маніпулятивної 
творчості з предметами. Про обдарованість проектно-графічною творчістю 
засвідчать результати з приблизно однаковим розподілом графічних піктограм, що 
позначають абстрактні лексичні значення запропонованого набору слів. 

Майбутній учитель технологій покликаний дотримуватися другої 
педагогічної умови готовності до розвитку проектно-графічної обдарованості 
учнів: відповідності видів проектної графіки, предметних середовищ і типів 
проектно-графічної обдарованості учнів (таблиця 2). 

Таблиця 2. 
Відповідність видів проектної графіки предметним середовищам і типам 

проектно-графічної обдарованості учнів 

Види графічного 
проектування 

Середовища 
проектування 

Типові 
проектувально-

графічні простори 
Проектна графіка ландшафтів 
та екстер’єрів. 
Проектна графіка промислових 
об’єктів  

Людина-природа  
 
Людина-техніка  

«Майстра-діяча» 

Проектна графіка інтер’єрів  
Проектна графіка костюмів 
(особистісного стилю) 

Людина-художні образи  
Людина-людина 

«Художника-глядача» 

Наукова і комп’ютерна графіка  Людина-знакові системи «Мислителя-слухача» 
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Як видно з таблиці, проектній графіці ландшафтів та екстер’єрів відповідає 
середовище проектування «людина-природа», а проектній графіці промислових 
об’єктів – середовище «людина-техніка». Такі види і середовища графічного 
проектування є особистісно значущими для такого типу проектувально-
графічного простору як «майстер-діяч», обдарований практичним інтелектом. 

Проектній графіці інтер’єрів відповідає середовище проектування «людина-
художні образи» (людина в художньому побуті), а проектній графіці костюмів 
відповідає середовище проектування «людина-людина» (середовище 
особистісного стилю). Такі види графічного проектування і середовища 
проектування вимагають здатності до уособлення, персоніфікації з предметами і 
явищами довкілля, що властиве проектувальнику  типу «художник-глядач», який 
відзначається естетичною обдарованістю [3].  

 Види графічного проектування з наукової і комп’ютерної графіки 
відповідають середовищу «людина-знакові системи» і є особистісно-значущими 
для проектувальника типу «мислитель-слухач», обдарований вербально-
академічним інтелектом. 

Здатність учителя й учнів створювати нові асоціативні образи у просторі і на 
площині називається уявою. Просторова уява – це здатність продукувати яскраві 
образи зовнішнього середовища, фіксувати просторові властивості і відношення у 
зовнішньому середовищі, оперувати ними у просторі. Проектно-графічна уява – це 
здатність створювати графічні зображення на площині засобами художньо-
графічної, інженерно-графічної та комп’ютерно-графічної виразності. 

Просторовий інтелект визначає здатність бачити, сприймати і маніпулювати 
яскравими образами в уяві, сприймати і створювати зорово-просторові 
предметні композиції, що є необхідною якістю проектно-графіної обдарованості 
майбутнього учителя технологій. Уточнимо сутність проектно-творчої уяви, 
просторової уяви і проектно-графічної уяви.  

Рівні розвитку просторової уяви майбутніх учителів технологій і учнів 
можна визначити за субтестами Р. Амтхауера [ 4 ], [5], [6].  

У кожному завданні пропонується одна фігура, розбита на кілька частин. Ці 
частини даються в довільному порядку. З’єднайте подумки частини, і ту фігуру, 
яка у вас при цьому вийде, знайдіть в ряду фігур а), б), в), г), д). 

Зразок.  
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Рішення. З’єднавши частини фігур 01, отримаємо фігуру «а», тому в 
аркушах відповідей у рядку 01 закреслена «а», тобто 1.а. При з’єднанні частин 
02 виникає фігура «д». Відповідно, 03 отримуємо «б», з 04 – «г». Правильна 
запис відповіді: 1.а 

 

  
 
Правильні відповіді до тесту 3.1.: 

1176, 118г, 119в, 120в, 121д, 122г, 123д, 124а, 125а, 126б, 127д, 128в, 129д, 

130г, 131в, 132а, 133г, 135б, 136в, 134г. 
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Анотація: В статті розкрито систему роботи з  обдарованими дітьми та 
молоддю в особливих умовах, спричинених збройним конфліктом. 
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дистанційна освіта. 

 
Коли починається війна, дитинство закінчується. Війна забирає світле 

радісне дитинство у мільйонів наших співгромадян. Бойові дії на території 
Донецької та Луганської областей  почалися у квітні 2014 року, збройний 
конфлікт на Донбасі триває протягом восьми років. Зараз в Україні війна, під 
прицілом знаходяться мирні мешканці, діти, які намагаються навчатися, 
отримувати лікування, жити нормальним життям.  

Діти війни через кілька років становитимуть основну працездатну та творчу 
частину населення Донецької області та країни. Саме вони є основним 
інтелектуальним та творчим джерелом, а також запорукою процвітання регіону 
й України. Саме від них залежатиме наше майбутнє.  

Під час Всеукраїнського серпневого форуму-2021 «Освіта України 30 без 
бар’єрів: вектори якості та успіху» Міністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет передав вітальне Послання президента України Володимира 
Зеленського, в якому було визначено найголовнішу та найвідповідальнішу мету 
суспільства в сучасних умовах – захистити та уберегти дітей, сформувати 
освічене, ерудоване, креативне суспільство майбутнього,  та наголосив, що 
питання розвитку і підтримки інтелектуальної еліти є одним з ключових. 
Підтримка обдарованих дітей та молоді, юних геніїв є дієвим засобом 
формування інтелектуальної еліти нації. 

Тому сьогодні актуальним є моніторинг якісного потенціалу обдарованих 
дітей та молоді. 

mailto:m.sichevska@ippo.dn.ua
mailto:e.lugancova@ippo.dn.ua
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2014-й, і всі наступні роки були непростими для всієї педагогічної спільноти 
Донеччини, для школярів. Проте, в умовах АТО, ООС проводилися і проводяться  
Всеукраїнські учнівські олімпіади, Всеукраїнський конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. З кожним роком 
збільшується кількість переможців на всеукраїнському рівні. 

В Донецькій області у 2022 році працює більше 530 ЗЗСО. На лінії 
розмежування  підконтрольної Україні частини Донецької області, на території 
10 громад розташовано 37 закладів загальної середньої освіти. Як же серед 
здобувачів освіти, визначити обдарованих дітей? Як дати можливість дітям з 
непідконтрольних територій отримати повноцінну освіту? Ці завдання не з 
простих. Щоденні виклики протягом восьми років успішно долалися 
педагогічною спільнотою Донеччини. 

З 2017 року в межах програми «Освіта Донеччини» працював проєкт 
«Обдаровані діти». В області створено й активно використовується модель 
системної роботи з обдарованими учнями.  

Ведеться робота щодо розвитку системи дистанційного навчання 
обдарованих учнів. У 2017 році розроблено платформу Центру підтримки 
обдарованих дітей E-Olimp. На платформі зареєстрованим користувачам 
пропонується контент із сучасних курсів. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій та спрямування педагогів на використання елементів 
дистанційного навчання сприяє активізації самоосвітньої діяльності 
обдарованих учнів. 

Аналіз підготовки, участі школярів області у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах з навчальних предметів вказує на збільшення кількості учасників ІІІ 
(обласного) етапу олімпіад: 756 учасників у 2015 році та 1 008 у 2020 році. З 
метою зробити доступною участь в предметних олімпіадах для максимальної 
кількості здобувачів освіти, Всеукраїнські учнівські олімпіади в Донецькій 
області в 2015 році  у зв’язку з проведенням АТО та відповідно до рішення уряду 
України про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях 
Донецької та Луганської областей, проводилися  в трьох осередках на базі 
закладів освіти трьох міст: Покровська (західний осередок), Краматорська 
(північний осередок) і Маріуполя (південний осередок). У 2022 році у зв’язку з 
проведенням ООС на території Донецької області, ІІІ етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад проводився з дотриманням законодавства України в частині 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 за п’ятьма осередками 
(районами) на базі таких  міст: Бахмута, Волновахи, Краматорська/Слов’янська, 
Маріуполя, Покровська. 
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Протягом 2017–2020 рр. спостерігається динаміка збільшення кількості 
переможців обласного етапу олімпіад з навчальних предметів: 378 переможців у 
2017 р. та 480 – у 2020 р. 

За період з 2017 по 2020 рік зросла кількість здобувачів освіти, запрошених 
на відбірково-тренувальні збори до IV етапу Всеукраїнських учнівських 
предметних олімпіад: у 2017 р. – 140 осіб, у 2020 р. – 235 осіб. Проведення 
відбірково-тренувальних зборів до IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
якісно впливає на загальну підготовку учнів та збільшення кількісного складу 
команди Донецької області – з 57 учнів у 2017 до 87 у 2020. 

За період з 2017 по 2020 роки на 9,8 % зросла кількість призових місць 
команди Донецької області на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів. У 2017 році 57 учасників отримали 24 призові місця 
(42,1 %), у 2019 – 81 учасник отримав 42 призових місця (51,9%). 

Упродовж 2017-2020 рр. зросла кількість учасників ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН: 2017 рік – 222 учасника, 2020 рік – 250. 

Протягом 2017–2020 років якісно підвищився загальний рівень наукових 
робіт, що дозволило збільшити кількість учасників Всеукраїнського етапу 
конкурсу-захисту МАН. У 2017 році – 24 учасника та 13 переможців, у 2020 році 
– 37 учасників та 21 переможець.  

У 2018 році відновлено проведення урочистого нагородження переможців 
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України «Талант. Інтелект. Творчість». Щорічно з метою підвищення 
мотивації, матеріального стимулювання, фінансової підтримки талановитої та 
обдарованої молоді призначаються стипендії й одноразові грошові винагороди 
Голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації.  

За участі голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації відбулася зустріч з випускниками, які 
за підсумками ЗНО отримали 200 балів, урочисте нагородження переможців 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України та педагогів – переможців всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року–2021», «Талановитий учитель – талановитий учень». 

В умовах нової реальності, під час пандемії у квітні 2021 року в режимі 
онлайн на базі Маріупольської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 
новогрецької мови № 46 в відбувся І Всеукраїнський освітній форум «Науковий 
простір-multispace для творчого вчителя та обдарованої дитини», до якого 
долучився Донецький облІППО.  
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Завданнями форуму  були: створення  умов для успішної інтеграції 
учнівської молоді в науковий простір, реалізації наукового потенціалу творчих 
та обдарованих дітей, розвитку їх креативного мислення та здібностей; 
узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та 
інноваційних розробок педагогічних і наукових працівників; підтримка 
талановитих юних дослідників, учителів, сприяння їх творчому зростанню. 

Протягом двох днів у межах Всеукраїнського освітнього форуму відбулися 
конференція учнівської молоді «Учнівська молодь у науковому просторі» й 
коворкінг «Територія педагогічної майстерності» для фахівців, які опікуються 
розвитком та підтримкою обдарованості. У зазначених заходах взяли участь 
учні, педагоги, науковці з восьми областей України: Донецької, 
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, 
Харківської, Київської та міста Київ. 

Сьогодні в області є потреба щодо підготовки майбутнього вченого, 
особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у 
тому числі в критичних ситуаціях. Цього можна досягти в умовах закладу освіти, 
в якому буде забезпечено поглиблене вивчення профільних предметів та набуття 
компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної 
діяльності. До 2014 року Донецька область мала такий заклад – ліцей «Ерудит», 
де отримували освіту, розвивали здібності й таланти обдаровані діти з усієї 
Донеччини. Відповідно, були й результати такої роботи - на рівні України та на 
міжнародному рівні. Вирішенням цього питання може стати створення 
обласного закладу освіти для обдарованих дітей та молоді – профільного ліцею. 
Але ситуація, що склалася, поки унеможливлює це. 

Досвід дистанційного навчання, якого набули освітяни Донеччини під час 
пандемії, допоміг швидко організувати освітню діяльність в умовах воєнного 
стану. Освітній процес для здобувачів освіти Донецької області не зупинився, 
попри особливий правовий режим воєнного стану, складні умови, у яких 
сьогодні опинилася наша країна. Педагоги Донецької області продовжують 
працювати в дистанційному режимі з обдарованими дітьми та молоддю. 

Дистанційне навчання в закладах освіти здійснюється в асинхронному та 
синхронному режимі. Завдання для асинхронного навчання викладаються на 
платформах. Для проведення навчання в синхронному режимі використовуються 
платформи ZOOM, Meet, Microsoft Teams. Для асинхронного навчання в 
дистанційному форматі використовуються застосунки Microsoft Teams, Google 
Classroom, сайт NZ.UA. Також для подання матеріалу педагоги використовують 
платформи «Просвіта», Viber, застосунки Google (зокрема Google-документи), 
Jitsi Meеt, блоги вчителів, сервіс G Suite for Education, експрес-уроки онлайн-
школи, платформу BeSmar, платформи клас Dojo (початкова школа), Skype, 
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YouTube канал. Для урізноманітнення та з метою зацікавлення учнів 
використовуються цифрові застосунки: LearningApps, Quzizz, Kahoot, Canva, 
Padlet тощо. 

Здійснюється супровід педагогів, які опікуються роботою з обдарованими 
дітьми. У 2017 році Донецьким ОБЛІППО започатковано проведення огляду-
конкурсу «Web-вітрина «Поруч із генієм», протягом чотирьох років 
спостерігається зростання кількості учасників: 2017 р. – 67, 2020 р. – 100. 

Навіть в умовах воєнного стану огляд-конкурс триває. Цьогоріч він 
проводиться у номінації «Опис авторського методичного прийому «Особливості 
роботи педагога з обдарованими учнями під час освітнього процесу дистанційній 
формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його 
учасників». 

У грудні 2021 року базі Центру сталого розвитку громад Донецької області 
відбувся круглий стіл «Методична допомога в підготовці до ЗНО» для 
спеціалістів органів управління освітою, відповідальних за ЗНО, керівників 
закладів освіти. Метою заходу було надання методичної допомоги колективам 
ЗЗСО області у викладанні навчальних предметів, що внесено до переліку ЗНО. 

Донецьким обласним ІППО започатковано проєкт «Успішний учитель – 
успішний випускник», спрямований на досягнення якісного забезпечення 
освітніх потреб здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти, що 
розташовані на лінії дотику, шляхом підвищення професійної перепідготовки 
педагогічних працівників ЗЗСО та доступу учнів ЗЗСО до онлайн школи із 
сучасним навчальним контентом.  

Проєкт «Успішний учитель – успішний випускник» передбачає 
запровадження моніторингу освітнього процесу для об’єктивної оцінки та 
покращення його якості в ЗЗСО на лінії дотику, надання допомоги в розробці 
стратегій розвитку ЗЗСО для формування прогнозованого розвитку та 
покращення якості освітнього процесу, підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у закладах освіти, що розташовані на лінії дотику, при Донецькому 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, насамперед, з 
навчальних предметів, які викладають педагогічні працівники не за своєю 
основною спеціальністю, надання навчально-методичної допомоги керівникам 
ЗЗСО з метою вдосконалення професійних компетентностей відповідно до 
нового Професійного стандарту керівника (директора) закладу загальної 
середньої освіти тощо. 

Передбачалося, що реалізація даного проєкту забезпечить покращення умов 
навчання учнів закладів загальної середньої освіти, що розташовані на лінії 
дотику, шляхом удосконалення організації освітнього процесу, створення умов 
для підвищення мотивації учнів до здобуття освіти, використання 
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загальнодоступної регіональної онлайн платформи для школярів із навчальних 
предметів, внесених до переліку зовнішнього незалежного оцінювання. Певні 
корективи в його реалізацію внесла війна. 

В основу підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми 
закладаються сучасні освітні технології, що активізують творчі здібності і 
формують зацікавлене ставлення до нових знань. 

Впровадження тематичних спецкурсів для підготовки педагогічних 
працівників до роботи з обдарованими дітьми – один з пріоритетних напрямів 
діяльності відділу організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості 
Донецького обласного ІППО: впроваджено спецкурси для педагогів, які опікуються 
роботою з обдарованими дітьми, за темами «Індивідуальна освітня траєкторія як 
чинник розкриття і розвитку обдарованості в кожній дитині», «Організаційно-
методичний та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованої 
особистості», розроблено практикуми з тем «Smart Teacher – Brilliant Student» - 
сучасні технології педагогічного супроводу здібних та обдарованих учнів», 
«Сторітеллінг: застосування в освітньому процесі». 

Наприкінці XIX століття видатний англійський вчений Сер Френсіс Гальтон 
запропонував таку формулу обдарованості: єдність таланту (здібностей), характеру, 
що забезпечує реалізацію таланту (мотивації, пізнавальної потреби) та здатності до 
старанної праці. Усі згодні з тим, що обдаровані люди відрізняються ініціативністю, 
відповідальністю, самостійністю, прихильністю до справи, яку вони обрали. Саме 
зараз, під час воєнного стану, у критичній ситуації обдаровані діти не губляться, 
вони своїм розумом, талантом і винахідливістю допомагають мирному населенню 
та воїнам Збройних Сил України, вступаючи до лав волонтерів 
https://cutt.ly/wHt3V6W, https://cutt.ly/lHyehhS.  

Тобто, існує дивовижна атмосфера у сьогоднішній ситуації, в якій 
опинилися наші діти та молодь. Саме в цій атмосфері творення, патріотизму, 
доброти, непохитної надії та глибокої віри у можливість досягнення життєвої 
мети формується багато видатних особистостей епохи ПІСЛЯ. Це покоління 
зробить значний внесок у розвиток мистецтва, досягнення спорту, позитивно 
змінить суспільне життя регіону та країни. На його долю випаде рішення 
унікальних за складністю наукових та технічних проблем країни і світу.  
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ЗАСОБИ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ: 
ЯКІСТЬ ЗНАНЬ 

Анотація. У статті розкрито особливості проектної технології та її 
застосування в закладі фахової передвищої освіти. Актуальність проблеми 
дослідження зумовлена тим, що в умовах сьогодення необхідне впровадження 
інноваційних технологій навчання, зокрема проєктної. З цією метою в статті 
з’ясовано сутність понять “проєкт”, обґрунтовано значення проєктної 
технології у  освітньому процесі. Схарактеризовано специфіку використання 
проєктної технології у навчанні здобувачів освіти. Встановлено особливості 
організації проєктної діяльності у закладі фахової передвищої освіти. Зроблено 
висновки щодо доцільності впровадження проєктної технології для підвищення 
якості знань в освітніх реаліях сьогодення. 

Ключові слова: проєкт, освітній процес, здобувачі освіти, проєктна 
технологія. 

Abstract. The article reveals the features of project technology and its application 
in the institution of professional higher education. The urgency of the research problem 
is due to the fact that in today’s conditions it is necessary to introduce innovative 
learning technologies, including project. To this end, the article clarifies the essence 
of the concept of "project", substantiates the importance of project technology in the 
educational process. The specifics of the use of project technology in the education of 
students are characterized. The peculiarities of the organization of project activity in 
the institution of professional higher education are established. Conclusions are made 
on the feasibility of implementing project technology to improve the quality of 
knowledge in the educational realities of today. 

Key words: project, educational process, applicants, project technology. 
Лютневий місяць повністю змінив наше життя. Освітній фронт тримати 

після повномасштабного вторгнення російських військ проти України стало 
вкрай важливим завданням, адже освітній простір в Україні складає основу 
інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного 
розвитку окремої особистості, суспільства та держави в цілому. Освіта 
ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, 
патріотизму. Основною метою є адаптація до нових реалій, всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 
народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення освіти 
кваліфікованими фахівцями.  

mailto:svetik1515151515@gmail.com


444 

Зазначу, що станом на 2022 рік структура освіти в Україні регламентована 
Законом України «Про освіту» та включає такі розділи: дошкільну освіту; 
загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу 
освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту. 
Забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної самореалізації в умовах 
сучасного ринку праці є однією з ключових проблем розвитку освітньої галузі 
української держави. Тому важливу ланку в освітній системі має займати фахова 
передвища освіта, закон про яку набрав чинності з 9 серпня цього ж року – Закон 
України «Про фахову передвищу освіту». Цей закон є досить консолідованим та 
враховує інтереси здобувачів освіти, освітян, роботодавців, місцевих громад.  
Його прийняття створило умови та стало основою для формування сучасної 
системи фахової передвищої освіти, спрямованої на забезпечення потреб 
здобувачів та сучасного ринку праці, забезпечити умови для ефективного 
функціонування закладів фахової передвищої освіти на принципах академічної 
доброчесності та автономії, дозволити реалізувати себе всім учасникам 
освітнього процесу, забезпечити співпрацю державних органів, місцевих громад, 
представників роботодавців та випускників, які здобули якісну сучасну освіту. 
Говорячи про входження світової спільноти до періоду бурхливих економічних 
та технологічних змін, слід зазначити, що зростає питома вага орієнтації  
здобувачів освіти  на здобуття освіти та професії, яка відповідатиме викликам 
сьогодення,  актуальної та потрібної місцевим громадам. Тобто є необхідним 
реформування та модернізація системи підготовки фахівців для сучасного ринку 
праці. Фахова передвища освіта передбачає перехід  освітнього процесу на 
новітній технологічний устрій, активне поширення інноваційних 
високотехнологічних систем та технологій, глобальні економіко-технологічні 
зрушення, євроінтеграційні процеси. Ця підготовка передбачає не отримання 
суми знань, а оволодіння  здобувачами освіти певним набором компетентностей 
та наскрізних знань, підготовку спеціалістів нового рівня, нових можливостей, 
здатних до активної практичної трудової діяльності затребуваних 
спеціальностей в умовах активного впровадження новітніх технологій. Для 
цього більшість часу відводиться на здобуття практичних знань, які дозволять 
випускнику одразу після завершення закладу працювати і заробляти. Слід 
підтримати і прагнення підприємливої молоді, яка сама може створювати нові 
робочі місця. Здобуття освіти для особистісного розвитку, орієнтація на 
практичну діяльність молодого кваліфікованого фахівця середньої ланки в 
умовах сучасних виробництв, сфери послуг та продовження навчання також є 
достойним мотивом для  здобувачів освіти. Враховуючи те, що сучасний світ 
швидко змінюється, відбувається перезагрузка, то деякі професії стають все 
менш затребуваними на ринку праці. Тому доросла людина має бути готова до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%C2%BB_(2017)
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неодноразової зміни фаху і, відповідно, перенавчання. Новий закон також 
відкриває більше можливостей для неперервної освіти дорослих. Так, освіта для 
дорослих буде більш гнучкою – людина зможе отримати кілька професійних 
освіт за бюджетні кошти протягом життя. Здобувачі освіти також зможуть вільно 
вибирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної 
освіти (спосіб здобуття освіти, що поєднує навчання у закладах освіти з 
навчанням на робочих місцях для набуття певної кваліфікації). Усе це має стати 
запорукою як професійного розвитку молодих фахівців, так і трампліном для 
успіху тих, хто прийшов для здобуття нової професії.  

Сьогодні роль викладача змінюється. Його вже не сприймають як 
безпосереднє джерело знань, бо знання можна почерпнути з інтернету, з 
різноманітних книг чи з інших джерел. Головне зараз – допомогти здобувачам 
освіти адаптуватися до нових реалій, навчити учитися, самостійно знаходити, 
обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. Рівень фахової 
передвищої освіти передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані 
задачі в окремій галузі професійної діяльності, що вимагає застосування 
положень і методів відповідних наук, відповідальності за результати своєї 
діяльності. Той, хто хоче змінити світ, повинен починати з себе. Сьогодення 
вимагає від кожного викладача відповідальності за свою роботу, відмови від 
шаблонних форм і методів навчання, уміння творчо працювати, саме тому 
потрібно себе постійно удосконалювати. 

ХХІ століття внесло в життя українського народу не тільки культурні, 
наукові та технологічні здобутки, але й чимало викликів, серед яких боротьба за  
свою державу, за віру та волю. Військовий стан зруйнував звичне життя людини, 
особливо молоді, для якої навчання є актуальним питанням сьогодення. Метою 
прийняття рішень в освіті для розроблення та впровадження ефективної 
освітньої відповіді на військову агресію рф стали  заходи соціальної ізоляції, що 
є необхідними для кожного учасника освітнього процесу, які в свою чергу 
блокують освітній процес протягом невизначеного часу. Оскільки за 
попередніми прогнозами  військовий стан у країні продовжено ще на три місяці, 
то освітній процес у найближчий час, буде включати соціальне дистанціювання. 
Соціальне дистанціювання вплинуло  на освіту на всіх рівнях, і буде впливати 
ще деякий час, оскільки здобувачі освіти і викладачі не можуть фізично 
зустрічатися в освітніх закладах, а продовжувати навчання навіть із підвалів. За 
таких умов кожна сходинка в освітньому просторі зазнала впливу війни. Добре 
відомо, що час, витрачений на навчання є одним з найефективніших прогнозів 
для підвищення якості освіти.  Сильний освітянський фронт вимагає організації 
та розробки науково обґрунтованої стратегії та тактики в системі освіти взагалі. 
Фахова передвища освіта опинилася перед необхідністю перегляду порядку 
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денного в налагодженій системі процесу навчання, починаючи будувати 
антикризові стратегії – все це в умовах віддаленої роботи та непрогнозованості. 
Уваги в таких умовах заслуговує розширення можливостей для викладачів та 
сприяння інноваціям в освіті. Для українських освітян це додатковий шанс для 
розвитку професії викладача (освітянина в будь-якому напрямку). Завдання має 
полягати у розвитку в них досвіду експертів серед учительської спільноти, що 
покликані виховувати у здобувачів освіти почуття індивідуальної 
відповідальності за процес оволодіння знаннями, колективної відповідальності 
за успіх кожного. Використання в системі освіти сучасних технологій є 
вирішальним вектором для професійного розвитку у галузі ІКТ. Сучасні 
технології не можуть, звісно, замінити класичні методи, прийоми викладання та 
навчання, але вони здатні підвищити роль викладача, який соціально відходить 
від ролі передавача знань до можливості співпраці зі  здобувачами освіти в ролі 
тренерів, наставників та тих, хто оцінює набуті знання. У ситуації, що склалася  
у нашій країні, опанування навичками ІКТ повинні бути залучені всі вчителі 
України. Таким чином сучасні технології можуть забезпечити викладачам та  
здобувачам освіти доступ до спеціалізованих матеріалів поза друкованими 
виданнями, дадуть можливість співпраці в різних форматах, підтримуватимуть 
нові способи оволодіння знаннями, орієнтовані на  здобувачів освіти як активних 
учасників цього процесу. До таких інструментів вже зараз ми можемо віднести 
навчальні інтернет-ресурси: онлайн-зустрічі, онлайн-курси, майстер-класи, 
співпраця за допомогою організованого блогу чи веб-сторінки, навчальні 
платформи тощо. Освіті потрібно забезпечити можливі шляхи, які дозволять 
викладачам підтримувати соціальні зв’язки зі своїми  здобувачами освіти на 
відстані. Сучасні цифрові технології можуть прискорити та посилити цю 
співпрацю для обміну навчальних завдань та їх перевірки, завантажуючи та 
вдосконалюючи свої заняття. Такий спосіб створює сильну освітянську 
спільноту та надає можливості для творчості. 

Звертаючи увагу на розвиток фахової передвищої освіти, що передбачає 
зміни в освітній політиці, слід зазначити актуальність питання диджиталізації і у 
студентському середовищі. Цифровий світ формує людину, яка хоче та вміє 
самостійно вчитися, вміє сприймати інформацію, працювати з нею, 
осмислювати, сортувати та аналізувати її, творити. Якісне засвоєння інформації 
не може здійснюватися без використання засобів комп’ютерних технологій та 
мережі Інтернет. Процес диджиталізації спрощує доступ до інформації. В 
загальних положеннях Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 6 
червня 2019 року за № 2745-VIII у Статті 1 говориться про інноваційну 
діяльність та студентоорієнтоване навчання. Такий підхід до організації 
освітнього процесу передбачає спрямованість на створення або вдосконалення 
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конкурентоздатних технологій навчання та їх трансформацію у практичну 
діяльність. Він орієнтований на задоволення потреб та інтересів здобувачів 
фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії. 

Інноваційна педагогічна діяльність надає можливість підвищення якості 
знань засобами проєктної технології. Метод проєктів не є принципово новим у 
світовій педагогіці. Але його застосування в освітньому процесі дає підстави 
стверджувати, що він відіграє одну із значних ролей у вирішенні проблеми 
оновлення  освітнього процесу. Слово «проєкт» означає «кинути уперед». У 
сучасному розумінні проєкт – це намір, який буде здійснено у майбутньому. В 
основі проєктної технології полягає розвиток пізнавальної та дослідницької 
діяльності здобувачів освіти, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в 
інформаційному просторі. Традиційний зв’язок «викладач – здобувачів освіти» 
змінюється на «здобувачів освіти – викладач». Під час роботи над проєктом 
викладач виконує функцію консультанта. Він допомагає у пошуку інформації, 
координує процес роботи над проєктом, підтримує та заохочує. Викладач має 
бути компетентним, комунікабельним, враховувати можливості та інтереси 
здобувача освіти або групи виконавців. Метою навчального проєктування є 
створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його 
результатом є індивідуальний досвід навчально-пошукової діяльності здобувача 
освіти. Під час використання цієї технології вирішується ціла низка 
різнорівневих завдань: розвиваються пізнавальні навички, формується вміння 
самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному 
просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо. 
Створення спільних проєктів займає найвищу сходинку в ієрархії способів 
організації взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Одночасно із цим можна 
говорити про максимальні можливості щодо підвищення якості знань, оскільки 
у даному випадку вони стають результатом емоційно насиченої самостійної 
пошукової діяльності. Творчі проєкти не мають детально опрацьованої 
структури спільної діяльності її учасників. Вона розвивається, 
підпорядковуючись кінцевому результату та прийнятій групою логіці спільної 
діяльності, інтересам учасників проєкту. Результати такої діяльності можуть 
бути представлені у таких формах як електронний журнал, інтернетколаж, 
відеофільм, відеоролик, відеоурок, інтерв’ю, анкетування, інтернетстаття, 
доповідь, презентація тощо. Основною цінністю проєктної діяльності є її 
завершеність. Усі засоби підпорядковані досягненню результату. Кожен метод 
чи прийом, застосований під час захисту або представленні проекту, має бути 
доречним, продуктивним та коректно використаним. 
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Отже, в умовах військового стану фахова передвища освіта в Україні набуває 
обертів, що вимагає ретельної підготовки, клопіткої реалізації, перевірки та 
справедливої оцінки. Вперше у законодавчій практиці сформульоване поняття 
студентоорієнтованого навчання як сучасного підходу до організації освітнього 
процесу. Виклики часу сприяли швидким темпам впровадженню інноваційних та 
інформаційних технологій, євроінтеграційним процесам, потреби ринку праці як 
окремих регіонів, так і країни в цілому висувають нові вимоги до підготовки 
фахівців та їхніх компетентностей. Метод проєктів є одним із найперспективніших 
методів навчання в умовах диджиталізації освіти та ефективною технологією під 
час війни. Його використання надає можливість: викладачу – надати пріоритет 
різним видам самостійної діяльності здобувачів освіти, здобувачам освіти – 
оволодіти значним арсеналом методів дослідження та набути комунікативної 
компетентності, здобувачу освіти та викладачу – досконаліше опанувати ІКТ. 

Проєктна технологія забезпечує педагогам та здобувачам освіти можливість 
співпраці у різних форматах, налаштовує на нові способи оволодіння знаннями, 
орієнтує на активне залучення до освітньої діяльності з метою підвищення якості 
освіти. 
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В. О. Сухомлинський писав «Обдарованість – це маленький паросток, ледь 
проклюнувся із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і 
плекати, доглядати за ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний 
плід.» А тому саме діяльність педагогів дошкільного закладу спрямована перш 
за все на максимальний прояв природних здібностей дітей з попереднім 
вивченням їх, на творчий розвиток і становлення особистості кожної дитини з 
урахуванням її бажань, інтересів і здібностей при збереженні права кожного на 
свій власний унікальний шлях розвиток. Основою роботи з обдарованими дітьми 
є виявлення їхніх можливостей, прогнозування потреб і створення 
індивідуальних моделей розвитку. потрібно не тільки навчити дитину 
відображати будь-яку дію, але й дати їй можливість проявити: свою ініціативу, 
винахідливість, розкрити свої творчі здібності. 

Щоб розвивати всебічно обдаровану дитину  необхідно бути: 
- дуже уважними до незвичних дитячих запитань; 
- з повагою відноситись до нестандартних  ідей; 
- показувати дітям ,що їх ідеї мають цінність; 
- давати можливість самостійно навчатись та хвалити за це. 
Якими ж методами можна користуватися для розвитку творчих здібностей? 
Наведемо коротку характеристику деяких форм та методів роботи з 

обдарованими дітьми: 
– ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) – пропонує певний 

набір прийомів мислення, кінцевою метою яких є свідоме досягнення стану 
«осяяння», підказок інтуїції тощо. Використання алгоритму розв’язання 
проблемних ситуацій у ході навчального процесу виробляє в учнів такий стиль 
мислення, в основі якого є гнучкість, оригінальність, чутливість до протиріч, 
вміння свідомо моделювати ідеальний еталон, психологічно орієнтована думка 
на його досягнення і домагання цього найкоротшим шляхом. 

– Ейдетика – технологія формування ейдетичного мислення, в основі якого 
запам’ятовування інформації через образи, асоціації й відчуття. В учнів 
розвивається уява та фантазія, гнучкість мислення, здатність створювати об’ємні 
й яскраві образи. Відбувається стимулювання роботи правої півкулі головного 
мозку, що забезпечує розвиток здатності створювати варіативність у розв’язанні 
творчої задачі. 

- Нетрадиційні техніки малювання – одна з найважливіших складових 
освіти дошкільнят. Воно дозволяє розкрити творчі здібності, формує смак та 
естетичне сприйняття, а також тренує характер, посидючість та здатність 
доводити справу до кінця. 
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- Інтерактивне навчання дошкільників – це специфічна форма організації 
освітньої діяльності, метою якої є забезпечення комфортних умов для взаємодії, 
за яких кожна дитина відчуває свої успіхи і, виконуючи певну інтелектуальну 
роботу, досягає високої продуктивності. Інтерактивні методи навчання 
забезпечують таке навчання, яке дає можливість дітям на занятті в парах, 
мікрогрупах або малих групах опрацьовувати навчальний матеріал, 
розмовляючи, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору. 

- Створення творчих композицій, спільних картин, конкурси 
- Читання художньої літератури. 
- Спеціальні ігри та ігрові вправи для розвитку психомоторики, координації 

рухів та окоміру дітей. 
Важливу роль у розвитку обдарованості дітей відіграють батьки. Тому 

доцільно використовувати такі форми роботи: 
- День відкритих дверей - досить розповсюджена форма роботи, дає 

можливість познайомити батьків з дошкільним закладом, його традиціями, 
правилами, особливостями освітньо-виховної роботи, зацікавити нею й залучити 
до участі.  

- Семінари-практикуми – дає можливість розповісти про способи й прийоми 
навчання й показати батькам: як читати книгу, розглядати ілюстрації, 
розмовляти про прочитане, як готувати руку дитини до письма, як вправляти 
артикуляційний апарат. 

- Дискусія – використання таких методів, як постановка спірних питань, 
ознайомлення батьків з результатами тестування дітей, надання слова фахівцям, 
аналіз педагогічних ситуацій. Необхідно дати можливість висловитися 
представникам протилежних думок, надати слово фахівцеві, аргументувати 
правильну точку зору. Для підвищення інтересу слухачів до проблеми можна 
навести як приклад висловлювання дітей, продукти дитячої творчості, 
відеоролики й ін. Наприкінці підвести підсумок. 

- Наочні форми – включають підготовку пам’яток, папок – пересувок, 
матеріалу на стендах, фотовиставки й ін.  

- "Батьківська пошта" і "Телефон довіри" – це нетрадиційні форми 
спілкування з родиною. Враховується зайнятість батьків. Будь-який член родини 
має можливість у короткій записці висловити сумніви з приводу методів 
виховання своєї дитини, звернутися по допомогу до конкретного фахівця й т. п. 
Телефон довіри допомагає батькам анонімно з’ясувати які-небудь значимі для 
них проблеми, попередити педагогів про помічені незвичайні прояви дітей. 

Отже, кожен педагог має знати, що талановиті діти – це той ресурс, з якого 
створюється інтелектуальна еліта. Інтелектуальну еліту будь-якого народу  
становлять особистості творчі, яскраві, мислячі. Щоб це потенційне національне 
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багатство зберегти і примножити, необхідно вміти виявляти таких дітей, 
допомагати їм знайти себе, правильно оцінити, підтримувати їхній розвиток. 
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THE NEED TO MODERNIZE EDUCATION, TAKING INTO ACCOUNT ITS 
QUALITY AND ACCESSIBILITY FOR GIFTED STUDENTS  

WITH SPECIAL NEEDS 
Abstract: this article will consider the features and special training of 

organizational and technical, organizational, pedagogical and staffing, necessary for 
the realization of the rights of gifted children with disabilities during education. 

Key words: inclusive education, features of the organization, gifted children with 
disabilities. 

Анотація: у цій статті буде розглянуто особливості та спеціальну 
підготовку організаційно-технічного, організаційно-педагогічного та кадрового 
матеріального забезпечення, необхідного для реалізації прав обдарованих дітей 
з обмеженими можливостями здоров’я під час навчання. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, особливості організації, обдаровані 
діти з обмеженими можливостями. 

 
One of the priority goals of social politics throughout the world is a modernization 

of the education in the direction of increasing accessibility and quality for all the 
categories of citizens. After the impact of many unfavorable factors we have sudden 
increasing the number of children who suffer from various forms of metal and somatic 
developmental disorders over the past decades.  

About 5-7% of children are sick with genetic disorders which leads to the 
formation of the features in their mental and intellectual development. The most 
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common form of such disorders (up to 10% of these children) is Down’s syndrome. 
Also it is noticed the significant increase in the number of children with severe autism 
spectrum disorders. In schools the education should give everyone a possibility to 
achieve full development in accordance with their individual needs.  

In order to achieve this, students/pupils need to be provided with suitable assistance 
and appropriate recommendations because this is how they will be able to realize their full 
potential. Each pupil is an unique person, distinguished by cognitive and emotional 
development, social maturity, abilities, motivation, aspiration and needs.  

In addition, there are other factors underlying the differences between students. They 
are the innate differences in intelligence, differences in social and economic terms, 
variations in past experiences and maybe differences in the level of correspondence 
between the student and the curriculum. Paying attention to these factors it provides the 
individual differences which don’t limit the gap between children and support their 
abilities and performance. It should strive to understand why the students can or can’t 
study well and find appropriate ways to help them to study better [1;2].   

In the World Salamanca Declaration (1994) it was firstly described the term" 
persons with special educational needs” and included the term of inclusive education, 
which involves the inclusion of persons with developmental disabilities, learning 
difficulties in the usual educational environment through a wider application of 
individual approaches to learning. It is also noted that the accessibility of education in 
ordinary schools should be ensured by means of pedagogical methods which pay the 
first attention to the children with the aim to satisfy the educational needs.   

The integration of children with problems into general educational institutions is 
a natural stage in a system of special inclusive education in any country of the world, 
a rocess in which all highly developed countries are involved, including Ukraine.  

This approach in the education of extraordinary children is caused by the various 
causes. Making them all together we can describe them as a social order, that achieved 
the certain level of economic, cultural, legal development of society and the state. This 
stage is associated with a rethinking by society and the state of their attitude towards 
people with disabilities, recognizing not only the equality of their rights, but also 
awareness of society of their duty to provide such people equal opportunities in various 
areas of life, including education [3;4].    

According to a UNESCO survey (1989), it was found that 3/4 of countries (43 out 
of 58 respondents) understand the need to develop integrated education for children 
with special needs. Learning the problems of integration was included in the priority 
direction of a research in more than half of all countries that participated in the survey.   

Inclusive education (fr. inclusif - inclusive, lat. include - conclude, include) - the 
process of development of general education, which implies accessibility of education  
for everyone for adaptation to the various needs of all children, which provides access 
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to  education for children with special needs. Inclusive education gets ahead to develop 
a methodology which leads to that fact that all children are individuals with different 
learning needs. Inclusive education is trying to develop an approach to teach and learn 
that will be more flexible to satisfy the various needs for studying.  

If teaching and learning become more effective as a result of the changes that 
inclusive education introduces, then all children will benefit (not only children with 
special needs). Inclusive education is based on an ideology that excludes any 
discrimination against children, which ensures equal treatment of all people, but creates 
special conditions for children with special educational needs.   

The conception includes eight principles of the organization of this education [5;6]:  
1. the value of a person doesn’t depend on his abilities and achievements;  
2. everyone is able to feel and think;  
3. everyone has the right to communicate and to be heard;  
4. all people need each other;  
5. genuine education can be carried out only in the context of real  
6. relationship;  
7. all people need the support and friendship of their peers;  
8. for all students the achievement of progress may be more likely in what they 

can do than in what they cannot;  
9. diversity enhances all aspects of human life.  
The indications for inclusive education of children with disabilities are the 

possibilities and limitations of the child: the severity of the defect, individual 
intellectual and emotional-personal characteristics.  

1. In the educational process inclusion with a full degree of involvement is 
recommended for full-time education:  

- children with somatic diseases, if the level of their psychophysical and speech 
development corresponds to the age norm and allows them to study together with 
healthy peers in a general education program;  

- trainees on adapted educational programs:  
1. having a hearing loss (in the speech area) up to 60 dB without any concomitant 

developmental disabilities;  
2. having a visual acuity of not less than 0.1 without concomitant developmental 

disabilities;  
3. have severe speech disorders;  
4. with disorders of the musculoskeletal system and potentially safe intellectual 

development opportunities;  
5. with mental retardation and potentially preserved intellectual development 

opportunities;  
6. with autism spectrum disorders;  
7. having a slight intellectual deficiency in the degree of mild mental retardation 

without concomitant developmental disabilities [3;4].  
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According to the UN Children’s Fund UNICEF (in the countries of Central and 
Eastern Europe and Central Asia) member’s Christen Elsby words (December, 19), 
that was said that during the war in the area of Donbas there were injured 1.7 million  
children. Thanks to the results of the rapid assessment of the socio-psychological 
situation of children held in four cities of the Donetsk region (Mariupol, Donetsk,  

Gorlovka and Enakievo) during May-June 2014, more than half of the children in 
Donbass were witnesses of military events, 76% of respondents were afraid of every 
second being there and feeling anger and sadness, and a quarter of children (aged 3–6 
y.o.) have a critical level of stress [1, p132].  

We can say that for the most part, however, the modern school continues to focus 
on the "average student", the average level of education, the average threshold of 
complexity of the study of educational material, which is confirmed by both students 
and teachers. But gifted special students expect more from school, which would 
correspond to the disclosure of their abilities and creative self-realization, which can 
be expressed through the recognition of their surroundings. Also, gifted students with 
special needs feel the need for psychological and pedagogical support in the field of 
emotion and behavior management.  

Although the need for social ties, social communication in gifted "special" 
students is lower than in the relevant group "norm" of respondents. Students have 
difficulty in self-management and self-control. Gifted students with special needs have 
a narrower circle of communication. The majority of all such students choose parents 
as proxies, although the presence of signs of giftedness increases the inclusion of 
children in the educational and social environment. 

Also students of this group of respondents need to create conditions for the 
implementation of an individual training program. Students have an educational need 
for individual pedagogical support, expressed in training in individual programs and 
greater opportunities to interact with the teacher individually. 

Summing up the results of the study, analysis of international and domestic 
documents, we offer the following recommendations for the implementation of the 
model of inclusive education for gifted children and ways to implement them using the 
following main priorities: 

- get down to the questions of making special guidelines for the teachers, which 
would contain examples of an adaptation to the educational environ and general 
programme for the children with special educational needs.  

- come up with the methodical recommendations that would ensure equality in the 
expression of children’s educational achievements, as well as to identify difficulties 
and provide compulsory support to overcome them.  

- make up the educational programme which will direct children and teachers to 
communicate with the help of different conception of education according to the 
features of the kid’s development.  
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- to use adequate forms and methods of teaching (differentiated learning and an 
individual approach, specification of the content of instruction, the provision of 
practical help from the teacher, etc.). It will contribute to the development of children’s 
memory, imagination, attention, perception, speech, communication skills, etc.  

- provide the work of teacher’s assistants in inclusive classes to ensure the 
implementation of personality-oriented programs.  

- provide constant support for the children with special educational needs - 
starting with minimal assistance in the classroom to additional educational support 
programs within the school and expanding them, if necessary, to the provision of 
assistance by special teachers and involved specialists.  

- use appropriate and affordable technical tools to improve the efficiency of learning 
the curriculum, as well as to facilitate communication, mobility of the learning process.  

- activate the role of facility managers in adapting schools for children with special 
educational needs by reallocating learning resources, creating a variety of learning 
opportunities, mobilizing mutual assistance and developing close relationships with 
arents and the local community.  

- put necessary additional responsibility on school runners to promote positive 
attitudes among the school community, as well as for organizing effective collaboration 
between class teachers and other professionals.  

2. Parent’s support as a key participants in the educational process. Parent’s 
involvement is a key element for success in the implementation, testing and 
implementation of inclusive educational programme. It is necessary to reinforce their 
persistent desire to give children maximum opportunities for realizing their potential, 
protect their rights to receive education equivalent to all other children, in order to 
realize their parental role, despite all the difficulties, the special needs of children, their 
own problems - the whole range of motivations, realization which is extremely 
important for changes in educational politics.   

So, pedagogically neglected and socially problematic children constitute a 
completely independent category and occupy the closest place to the children whose 
level of development corresponds to the conventional standard.  

They need professional help! Firstly, that’s because of the hard life and socially 
dangerous situation they are surrounded by. On the other hand, that’s for the reason to 
minimize social, psychological, pedagogical problems and difficulties with the aim to 
add up the gradual correction and to harmonize development in common.  
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Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед педагогікою нові 

завдання та вимоги, серед яких все більше значення наддається всебічному 
розвитку дитини як особистості, на основі виявлення задатків, здібностей, 
обдарувань, талантів. Заклад загальної середньої освіти  в процесі навчання має 
розкрити дитячу обдарованість, готувати активну особистість, здатну діяти в 
нестандартних ситуаціях, самостійно приймати рішенні, творчо мислити, 
виробляти нові, нестандартні ідеї. 

https://doi.org/10.17721/fujcV6I2P38-53
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Обдарованість, в основному, визначається трьома взаємо пов’язаними 
параметрами: порівняно швидким розвитком пізнання, особливостями 
психологічного розвитку та певними фізичними характеристиками.  

Вчені [2;3] визначають специфічні особливості дитячої обдарованості:  
вона є суто суб’єктивною діяльністю, продукт якої не має суспільної 

значущості, мотивована почуттями задоволення, інтересу;  
вона може мати замасковані й реальні форми свого прояву, тобто дитина 

може заявити про себе завдяки певним успіхам у якійсь діяльності, здебільшого 
– це музика, здібності до образотворчої діяльності, художньої, артистичної або 
це наукова, технічна обдарованість;  

здібності дитини можуть співіснувати на рівні підсвідомості й об’єктивно 
бути незрозумілими для дорослих, тому така дитина може відчувати відразу 
неприязнь до шкільного навчання з його стандартами й механічним заучуванням. 
У свою чергу, багатьом учителям просто незрозуміла дитина, яка інколи навіть 
агресивно ставиться до школи;  

прояв обдарованості пов’язаний різними формами дисинхронії: між 
середовищем і особистістю дитини, між віком й індивідуальними досягненнями, 
між моторикою й інтелектом;  

обдаровані діти мають свої специфічні особливості на відміну від 
«норми»: це висока пізнавальна активність, особливий інтерес до читання, рання 
предметна спрямованість пізнавальної активності, високий рівень сенсорики й 
пам’яті, значна працездатність без стомлювання, високий рівень домагань;  

дитяча обдарованість може маскуватися найрізноманітнішими 
відхиленнями у поведінці, починаючи від повної зосередженості на цікавій 
діяльності до проявів неврівноваженості у стосунках;  

дитяча обдарованість піддається розвитку, тому рання її діагностика й 
створення умов для індивідуалізації навчання буде практичною реалізацією 
розвитку обдарованої дитини.  

Обдарованість конкретної дитини – значною мірою умовна характеристика. 
Найбільш значні здібності дитини не є прямим і достатнім показником досягнень 
у майбутньому. Ознаки обдарованості, які виявилися в шкільні роки, навіть за 
найбільш, здавалося б сприятливих умов, можуть або поступово, або досить 
швидко зникнути [2].  

Обдаровані діти – «діти, в яких у ранньому віці виявляють здібності до 
виконання певних видів діяльності» [1]. Вони вирізняються серед однолітків 
яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому 
рівні, який перевищує певний умовний «середній» рівень. Їх успіхи не є 
випадковими, а виявляються постійно. 
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Науковець В. Моляко виділяє такі складові обдарованості:  
• задатки, схильності, що виявляються у підвищеній чутливості, певній 

вибірковості, перевагах, а також у динамічності психічних процесів;  
• інтереси, їхня спрямованість, частота і систематичність їхнього прояву, 

домінування пізнавальних процесів;  
• допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення і 

пошуку проблем;  
• швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціативних масивів;  
• схильність до постійних порівнянь, зіставлень, вироблення еталонів для 

подальшого відбору;  
• прояв загального інтелекту – схоплювання, розуміння, швидкість оцінок 

і вибору шляху вирішення, адекватність дій;  
• емоційне забарвлення окремих процесів, емоційне ставлення, вплив 

почуттів на суб’єктивне оцінювання, вибір, перевага тощо;  
• наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість, 

систематичність у роботі, сміливе прийняття рішень;  
• творчість – уміння комбінувати, знаходити аналогії, реконструювати; 

схильність до зміни варіантів, економічність у рішеннях, раціональне 
використання засобів, часу тощо;  

•інтуїція – схильність до надшвидких оцінок, рішень, прогнозів;  
• порівняно швидке оволодіння уміннями, навичками, прийомами, 

оволодіння технікою праці, ремісничою майстерністю;  
• здібності до вироблення особистісних стратегій і тактик при вирішенні 

загальних і нових спеціальних проблем, завдань, пошук виходу зі складних, 
нестандартних, екстремальних ситуацій тощо [4].   

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком 
мислення, швидким запам’ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими 
навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю 
тощо. Їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до 
розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, 
сформованість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву 
у науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. 

Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої 
праці, що переростає в працелюбність, в потребі працювати без відпочинку. 

Для обдарованих дітей характерними є: 
1) високі розумові здібності, зокрема уміння на високому рівні 

узагальнювати і формулювати поняття, абстрактно мислити й виносити 
абстрактні судження, швидко переробляти інформацію, незадоволеність 
повільною швидкістю навчання, свідома регуляція з боку особистості процесу 
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власного розвитку, освіти, самостійного діяння, часто більш раннє виявлення 
здібностей за різних умов, яке може визнаватися як симптом значних 
обдарувань; 

2) інтелектуальна допитливість, яка включає і звичайну цікавість та 
розвиток інтуїції. Допитливість як індивідуально – психологічна характеристика 
людини має досить велику спонукальну силу в мотивуванні інтелекту. 
Допитлива людина завжди спрямована до активного споглядання явищ світу, 
активної взаємодії з ними, актуалізація можливих і дійових способів 
перетворення. Така особистість перебуває у стані «активації пізнання», який є 
для неї звичним, необхідним. Цей стан досить легко актуалізується людиною при 
виникненні того чи іншого «пізнавального процесу» і, як правило, спрямований 
на задоволення цього інтересу, на здійснення, завершення необхідного 
пізнавального акту; 

3) сприйнятливість (чутливість) і творчі здібності, які формуюються на 
основі вміння швидко робити правильні висновки, адаптуватись до змін умов 
пошуку рішень [5;6]. 

Обдарованим і талановитим дітям зазвичай притаманні такі  риси: 
• сильно розвинуте почуття справедливості, що проявляється у ранньому віці, 

власна система цінностей, високі вимоги до себе та оточення; 
• яскрава продуктивна уява; 
• сприйнятливість до невербальних (немовних)  проявів почуттів інших 

(наприклад, мовчазного напруження). 
• добре розвинуте почуття гумору; 
• підвищене почуття відповідальності, акуратне  виконання взятих на себе 

зобов’язань. 
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
У роботі представлено основні орієнтири навчального проєкту «Інтеграція 

освітніх факторів у процесі розвитку обдарованості школярів у 
загальноосвітньому закладі». Розкрито особливості його реалізації. Зазначено 
мету та завдання проєкту, його практичну значущість, кадрові ресурси та їх 
роботу у його реалізації. 

Ключові слова: інтеграція, обдарованість, інновація, проєкт, навчальний 
заклад, освітні організаційно-педагогічні умови.  

The paper presents the main guidelines of the educational project "Integration of 
educational factors in the development of gifted students in secondary schools." 
Features of its realization are revealed. The purpose and tasks of the project, its 
practical significance, human resources and their work in its implementation are 
indicated. 

Key words: integration, giftedness, innovation, project, educational institution, 
educational organizational and pedagogical conditions. 

 
Одним із стратегічних напрямів розвитку освіти є підтримка талановитої та 

здібної молоді. Створення організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 
розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, успішну 
соціалізацію – одне з пріоритетних соціальних завдань сучасного суспільства. 

Останній період соціально-економічного розвитку нашої країни, у тому 
числі системи освіти, характеризується інтеграційними процесами, що 
дозволяють створювати нові умови для освіти. Разом з тим, недостатньо вивчені 
можливості розвитку обдарованих дітей у рамках внутрішнього та зовнішнього 
освітнього середовища, формування єдиної системи цілеспрямованої роботи з 
ними на різних рівнях. 

За даними опитування, проведеного моніторинговою групою ОЗ 
«Тарандинцівська ЗОШ І–ІІІ ступенів» з питань комплексного самооцінювання 
по забезпеченню внутрішньої системи забезпечення якості освіти з напрямку 
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«Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти», головна роль у 
підтримці обдарованих дітей, як і раніше, належить сім’ї (72 %). Рівень 
підтримки з боку державних установ та служб учасники опитування оцінюють 
дуже низько: лише 11 % вважають, що держава допомагає талантам, 69 % 
вказують на явну недостатність цієї підтримки. Таким чином формується 
питання: які інноваційні переваги може набути шкільна система освіти за 
рахунок інтеграції різних освітніх факторів для розвитку нової інтелектуальної 
та творчої здатності обдарованої дитини? 

Аналіз педагогічної практики у нашому освітньому закладі щодо інтеграції 
освітніх чинників у процесі розвитку обдарованості школярів дозволяє зробити 
висновок про основні проблеми, що перешкоджають успішному розвитку 
обдарованих дітей: 

- недосконалість сучасної системи виявлення, діагностики та обліку 
обдарованих дітей шкільного віку, що призводить до несвоєчасної ідентифікації 
обдарованості дітей, які мають приховані здібності; 

- існуюча система навчання у школах, гімназіях та ліцеях не повною мірою 
забезпечує індивідуальний розвиток дітей із підвищеним інтелектуальним, 
творчим потенціалом; 

- недостатній рівень кваліфікації педагогів здебільшого стримує розвиток 
обдарованої дитини, викликає внутрішні  та міжособистісні конфлікти, що може 
спровокувати не тільки «загасання таланту», а й психосоматичні захворювання 
дітей; 

- відсутність системи індивідуального медико-психологічного супроводу 
обдарованих дітей не сприяє збереженню їхнього здоров’я; 

- недостатній рівень забезпеченості інформаційними ресурсами освітніх 
установ обмежує повноцінну роботу обдарованих дітей з різними джерелами 
інформації; 

- відсутність єдиної системи взаємодії різних відомств, вищих навчальних 
закладів, підприємств, сім’ї, загальноосвітніх закладів, установ позашкільної 
освіти, закладів культури не дозволяє забезпечити повноцінну соціалізацію 
обдарованих дітей. 

У процесі оброки отриманих даних, проведенні самооцінювання у 
навчальному закладі з питань забезпечення внутрішньої системи якості освіти, 
нами була виявлена наступна суперечність: між наявними умовами освітнього 
простору для навчання й розвитку обдарованих школярів та неефективним їх 
використанням у педагогічній практиці, що сприяє значному навантаженню, 
зниженню показників здоров’я та інтересу до навчання у обдарованих дітей. 
Зазначене протиріччя зумовило актуальність проєкту, що полягає у необхідності 
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пошуку сучасних шляхів організації процесу навчання обдарованих школярів. 
Найефективнішим, з нашого погляду, є організація взаємодії освітніх чинників. 

Актуальність проблеми, її соціальне значення та недостатня розробленість 
визначили тему проєкту: «Інтеграція освітніх факторів у процесі розвитку 
обдарованості школярів у загальноосвітньому закладі». Об’єкт: процес розвитку 
обдарованості школярів в умовах загальноосвітнього закладу. Предмет: система 
інтеграції освітніх чинників для розвитку обдарованості школярів у 
загальноосвітній установі. Мета проєкту: розробити модель розвитку та 
підтримки обдарованих дітей на основі інтеграції освітніх факторів в умовах 
загальноосвітньої школи. 

Завдання проєкту:  
1) проаналізувати нормативно-правову базу, яка визначає правове поле 

процесу інтеграції освітніх факторів, досвід педагогічної практики у процесі 
розвитку обдарованих у загальноосвітньому закладі;  

2) розробити та обґрунтувати управлінський механізм розвитку та 
підтримки обдарованих дітей у процесі інтеграції освітніх факторів на основі 
системного підходу;  

3) розробити рекомендації організації навчання обдарованих школярів з 
урахуванням інтеграції освітніх чинників.  

Методологічною основою проєкту є системний, особистісно-орієнтований, 
компетентнісний підходи до пізнання та перетворення педагогічної дійсності. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувався комплекс теоретичних 
методів: аналіз наукової літератури, контент-аналіз нормативно-правових 
документів, навчальних програм та посібників із проблем інтеграції освітніх 
факторів у процесі розвитку обдарованості школярів у загальноосвітньому 
закладі; проблемний аналіз освітніх факторів у контексті розвитку обдарованих 
у загальноосвітньому закладі; прогнозування, проєктування, моделювання умов 
та розробка системно-функціональної моделі інтеграції освітніх факторів. 

Мета, завдання визначили логіку побудови проєкту – від вивчення 
специфіки навчання, розвитку обдарованих школярів, можливостей освітнього 
процесу до інтеграції освітніх факторів на основі системного підходу. 

Практична значимість: розроблена модель розвитку та підтримки 
обдарованих дітей на основі інтеграції освітніх факторів, рекомендації можуть 
бути використані для реалізації у загальноосвітніх закладах. Запропонований 
механізм інтеграції освітніх факторів у процесі розвитку обдарованості школярів 
дозволить зберегти їхнє здоров’я, вибрати оптимальну освітню траєкторію. 

Структура проєкту. Пропонована модель інтеграції освітніх чинників у 
розвитку обдарованості здобувачів освіти у загальноосвітньому закладі 
сприймається як підсистема більшої системи роботи з обдарованими дітьми. Як 
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основні підсистеми будуть розглянуті ключові функціональні блоки: 
орієнтування процесу інтеграції освітніх факторів, забезпечення ресурсної бази 
проєкту, інтеграції освітніх факторів та оперативне управління даним проєктом. 

Блок орієнтації інтеграції освітніх чинників (далі ІОЧ) аналізується через 
виділення наступних функціональних підсистем: мотивація ІОЧ, нормативно-
правова база процесу ІОЧ, неформальні правила функціонування системи освіти, 
очікувані результати реалізації ІОЧ, планування заходів у межах реалізації цього 
проєкту. Блок, що розглядає забезпечення цього проєкту ІОЧ, складається з 
аналізу наступних ресурсних підсистем: кадрової, фінансової, інформаційної та 
матеріально-технічної. У блоці оперативного управління надано пропозиції 
щодо організації безпосереднього здійснення управлінської діяльності у 
реалізації ІОЧ, взаємодії з відділом освіти, пропонуються критерії, механізми, 
інструменти здійснення обліку, контролю та оцінки ефективності реалізації 
цього проєкту. 

Для реалізації проєкту школа має бути забезпечена необхідними кадровими 
ресурсами:  

1) педагогом-наставником;  
2) тьютором;  
3) педагогом-бібліотекарем;  
4) педагогом-психологом для організації психологічного супроводу 

учасників проєкту;  
5) медичним працівником;  
6) спеціалістом з інформаційних технологій ;  
7) заступником директора з науково-методичної чи навчально-виховної 

роботи.  
Істотну роль інтеграції освітніх чинників у процесі розвитку обдарованості 

школярів грає наставництво. Основне завдання педагога-наставника – допомогти 
своєму вихованцю на основі діалогу та спільного пошуку виробити найбільш 
ефективну стратегію індивідуального зростання, спираючись на розвиток його 
здібностей до самовизначення та самоорганізації. За наявності ліцензованої 
програми (у разі відсутності ставки тьютора у штатному розкладі) педагог-
наставник може виконувати функції педагога додаткової освіти (ведення гуртка 
з обдарованими дітьми, керівництво шкільним науковим товариством, 
дослідницьким об’єднанням, Школи юного біолога, тощо). 

За наявності окремої ставки тьютора щодо роботи з обдарованими дітьми у 
штатному розкладі школи його функціонал допоможе вибудувати керівнику 
діяльність із питання інтеграції освітніх факторів у системі. Робота тьютора 
здійснюватиметься у таких напрямах: організація процесу індивідуальної роботи 
з учнями з виявлення, формування та розвитку їхніх пізнавальних інтересів; 
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організація їхнього персонального супроводу в освітньому просторі; 
координація пошуку інформації учнями для самоосвіти; супровід процесу 
формування їхньої особистості; спільний із здобувачами освіти розподіл і оцінка, 
наявних ресурсів для реалізації поставленої мети; координація взаємозв’язку  
пізнавальних інтересів учнів та напрямів допрофільної підготовки та 
профільного навчання: визначення переліку та методики викладання предметних 
та орієнтаційних курсів, інформаційної та консультативної роботи, системи 
профорієнтації, вибір оптимальної організаційної структури для цього 
взаємозв’язку; надання допомоги учню в усвідомленому виборі стратегії освіти, 
подоланні проблем та труднощів процесу самоосвіти; організація взаємодії учня 
з учителями та іншими педагогічними працівниками для корекції 
індивідуального навчального плану, сприяння розвитку творчого потенціалу 
здобувача освіти, його участі у проєктній та науково-дослідній діяльності з 
урахуванням інтересів; організація взаємодії з батьками, педагогами-
наставниками, викладачами музичних, художніх, спортивних шкіл для корекції 
індивідуального навчального плану обдарованого учня з метою виключення 
навантаження, збереження його здоров’я; здійснення моніторингу динаміки 
процесу становлення вибору учнем траєкторії освіти; розвиток пізнавального 
інтересу учня, аналіз перспективи розвитку та можливостей розширення його 
діапазону; синтез пізнавального інтересу з іншими інтересами, предметами 
навчання. 

Педагог-бібліотекар здійснює додаткову освіту обдарованих учнів із 
культурного розвитку, формування інформаційної культури в шкільній 
медіатеці. Психологічна служба надає допомогу у діагностиці та розвитку 
обдарованості школярів, здійснюючи інтегративні зв’язки з батьками, 
педагогами-наставниками, медичним працівником, тьютором, заступником 
директора.  

Педагог-психолог працює з обдарованими учнями у таких напрямах:  
1) виявлення обдарованих дітей за допомогою батьків, педагогів-

наставників, педагогів додаткової освіти (опитування, анкетування, тестування, 
спостереження);  

2) діагностика дітей за допомогою психологічних тестів (експрес-
діагностика, довготривалі педагогічні моделі);  

3) тренінгова методика виявлення розвитку обдарованості (включаючи 
навчально-ігрові методи);  

4) створення банку діагностик рівня пізнавальної та творчої активності 
учнів;  

5) розробка програми вивчення особистості обдарованої дитини, 
індивідуальних карт психологічного розвитку обдарованих;  
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6) розробка алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів ведення 
самостійної проєктно-дослідницької діяльності; психолого-педагогічна 
допомога батькам, педагогам-наставникам обдарованих учнів через 
консультації, збори. 

Медичний працівник веде паспорти здоров’я обдарованих учнів, аналізує 
результати медичних оглядів, взаємодіє з батьками, педагогом-психологом, 
педагогами-наставниками з питань збереження та зміцнення здоров’я школярів. 
Спеціаліст з інформаційних технологій забезпечує в рамках інтеграції технічну 
підтримку та супровід дистанційного навчання обдарованих учнів. 

Заступник директора з навчально-методичної роботи під час роботи з 
обдарованими школярами з питань інтеграції освітніх факторів проводить таку 
роботу: аналізує показники пізнавальної та творчої активності учнів; розробляє 
разом із педагогом-психологом програми вивчення особистості обдарованої 
дитини, ІОП (індивідуальні освітні програми), у тому числі дистанційного 
навчання; систематизує банк діагностик рівня пізнавальної та творчої активності 
учнів; готує посібник "Модель роботи з обдарованими дітьми"; розробляє зразок 
залікової книжки (для розвантаження обдарованої дитини за рахунок скорочення 
навчальних дисциплін, що вивчаються в освітній установі, взаємодії з 
установами додаткової освіти на основі взаємозаліку); організовує та проводить 
спільно з педагогом-психологом, представниками науки практичні семінари для 
педагогів-наставників, тьютора. 

Директор освітньої установи виконує такі функції: аналізує діяльність 
школи з організації роботи з обдарованими дітьми у напрямі інтеграції освітніх 
факторів; координує роботу психологічної служби, педагогів-наставників, 
тьютора, заступника директора з обдарованими дітьми через розробку посадових 
інструкцій; затверджує програми роботи з обдарованими дітьми, форму залікової 
книжки; забезпечує взаємодію школи з установами позашкільної освіти. 

Для організації ефективної роботи у напрямі інтеграції освітніх факторів 
необхідно забезпечити достатнє матеріально-технічне забезпечення 
запропонованого проєкту. В освітній установі необхідно створити інформаційно 
– консультаційний центр та оснастити його сучасним обладнанням 
(комп’ютерами з доступом до інтернету, інтерактивною дошкою, проектором, 
копіювальною технікою); для зняття емоційної напруги учнів та педагогів 
обладнати сенсорну кімнату. З метою економії фінансових засобів можлива 
інтеграція матеріально-технічних ресурсів різних освітніх установ (навчальних 
лабораторій, спортивних залів та майданчиків, виробничих та творчих 
майстерень) через укладання договорів про взаємодію для створення базових 
майданчиків. Фінансування заходів проєкту передбачається за рахунок коштів 
бюджету та позабюджетних джерел. Позабюджетні кошти залучатимуться за 



467 

рахунок коштів громадських організацій та спонсорської допомоги. Актуалізація 
даних умов як освітніх факторів сприятиме повноцінній реалізації механізму 
інтеграції. 

Інформаційне забезпечення проєкту здійснюється за допомогою створення 
інформаційного ресурсу (порталу) на рівні департаменту освіти, що виконує 
функції координації структурних підрозділів та посадових осіб, інформування 
про програми, проєкти, заходи з обдарованими дітьми на існуючих міських, 
всеукраїнських інформаційних ресурсах, форумах, тощо. Створюються банки 
даних, зокрема, банк даних обдарованих дітей. Він має містити відомості щодо 
обдарованих дітей, результати психолого-діагностичних обстежень, дані про 
їхнє навчання; банк портфоліо учнів школи; інформацію про вчителів, що 
працюють з обдарованими дітьми, про форми роботи з дітьми; банк довідково-
бібліографічних даних. Необхідне проведення постійної роботи з оновлення 
банків даних (на підставі відомостей, отриманих від педагогів школи, керівників 
гуртків, батьків). Окрім того, для формування громадської думки щодо реалізації 
проєкту необхідно організувати тісну взаємодію з керівниками інших базових 
майданчиків; створити систему взаємодії з представниками освітніх установ, 
органами державно-громадського управління, батьківською громадськістю, 
соціальними партнерами, здійснювати систематичне інформування про хід 
реалізації проєкту на шкільному сайті, у ЗМІ. 

Система оперативного управління роботи з обдарованою дитиною у школі 
представлена як учасниками внутрішньої, так і зовнішньої інтеграції освітніх 
факторів, координатором якої є директор школи. До учасників внутрішньої 
інтеграції освітніх факторів відносимо заступника директора, який організовує 
роботу медико-психологічної служби, науково-методичної ради, шкільних МО, 
класних керівників, тьютора. Дані учасники ведуть паспорт здоров’я школяра, 
створюють індивідуальні освітні програми, разом із дитиною та її батьками 
вибудовують індивідуальну траєкторію розвитку. Зовнішня інтеграція освітніх 
факторів представлена дистанційним навчанням в інформаційно-
консультаційному центрі, системою взаємозаліків через співпрацю з установами 
позашкільної освіти, культури, спорту та ін. 

Ефективність реалізації проєкту виявиться в інтеграційних результатах, а 
саме: знятті академічного перевантаження обдарованих школярів; збереженні 
їхнього здоров’я, стресостійкісті; оптимізації діяльності структурних підрозділів 
загальноосвітньої установи; підвищенні якості взаємодії різних установ (установ 
культури, додаткової освіти, охорони здоров’я, спорту, вишів та ін.); 
забезпеченні повноцінної соціалізації обдарованих. Усі перелічені результати 
діяльності у цій системі необхідно оцінювати виходячи з конкретних числових 
індикаторів, галузевих нормативів та показників. Оцінка ефективності реалізації 
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проєкту здійснюється шляхом встановлення ступеня досягнення очікуваних 
результатів, а також шляхом порівняння поточних значень показників та 
індикаторів зі своїми цільовими значеннями або значеннями на момент початку 
реалізації проєкту. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ 
УЧНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Анотація. В статті схарактеризовано  сучасні підходи до ідентифікації 
обдарованих учнів низки зарубіжних країн. Описано основні стратегії виявлення 
обдарованих учнів, якими послуговуються зарубіжні теоретики і практики. 
Встановлено, що в деяких країнах користуються усім спектром процедур 
ідентифікації обдарованих учнів, а в інших  - лише окремими компонентами. 

Ключові слова: обдарованість, ідентифікація, тести, портфоліо, тенденції, 
зарубіжні країни. 

Abstract. The article describes modern approaches to the identification of gifted 
students in a number of foreign countries. The main strategies for identifying gifted 
students, which are used by foreign theorists and practitioners are described. It has 
been found that in some countries the full range of gifted students identification 
procedures is used, while in others only some components are used. 

Key words: giftedness, identification, tests, portfolio, tendencies, foreign countries. 
 
У процесі компаративного аналізу наукових праць низки зарубіжних 

науковців можна виділити значну кількість підходів і авторських трактувань 
щодо моделювання структури й виділення основних компонентів у дослідженні 
практики роботи з обдарованими дітьми в шкільній освіті різних країн. 

Зокрема, у ґрунтовному дослідженні європейських вчених Monks, F.J., 
Pfluger, R. (2005) , що має назву “Gifted Education in 21 European Countries“, 
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подано таку схему аналізу навчання обдарованих в шкільній освіті  цих 
досліджуваних європейських країн, як-от :  

1. Шкільне законодавство, положення та методичні вказівки.  
2. Спеціальні положення. 
3. Критерії ідентифікації. 
4. Підготовка вчителів, підвищення кваліфікації вчителів та мережа обміну 

досвідом. 
5. Дослідження та професійна допомога й консультування. 
6. Пріоритети та очікування. 
7. Інформаційні ресурси [14 ].  
Близькою до вище згаданої за змістом і структурою є “Міжнаціональна 

програмна матриця для освіти обдарованих“ , яку запропоновано у вигляді схеми 
у недавній публікації  в журналі “Global Education Review” авторів Brian I. 
Heuser, Ke Wang, Salman Sharid під назвою “Global Dimensions of Gifted and 
Talented Perceptions on Policies and Practices”.  

Її структура має наступний вигляд: 
1. Визначення (основні концепти). 
2. Керівні органи (агенції) у зазначеній сфері. 
3. Механізми ідентифікації.  
4. Групування та диференціація школярів (у школі, між класами, у класі). 
5. Прискорення (чи дозволяється). 
6. Збагачення (чи використовується) 
7. Інформаційні ресурси [ 6 ]. 
Заслуговує на увагу дослідження J. VanTasel Baska, яка в роботі “State 

policies in gifted education“ (2006) запропонувала основні напрями політики в 
галузі освіти обдарованих дітей при дослідженні п’яти штатів  США звести до 
таких: 

1. Визначення та ідентифікація. 
2. Програми та послуги. 
3. Навчальні програми та викладання. 
4. Професійний розвиток. 
5. Контроль виконання програм. 
6. Додаткова політика [16]. 

Суттєвим недоліком вище зазначених підходів до аналізу освіти 
обдарованих учнів у зарубіжних країнах є незначна кількість структурних 
компонентів галузі обдарованих, обраних для аналізу, що значно утруднює сам 
процес дослідження та вимагає повторного розгляду окремих аспектів освіти 
обдарованих у процесі дослідження. Разом з цим спільним в усіх цих 
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дослідженнях є наявність важливої складової – ідентифікації обдарованих 
особистостей. 

За кордоном акумульовано значний досвід з практики відбору та 
ідентифікації обдарованих дітей. У високо розвинених зарубіжних країнах відбір 
і навчання обдарованих дітей починається з дитячого садка, де особлива увага 
приділяється схильностям дитини до різних видів творчості. Потім ці схильності 
відслідковуються в школі. У процесі ідентифікації основна роль відводиться 
психологам, педагогам і батькам, які пройшли відповідну підготовку [5;11;12]. 

Зарубіжні теоретики і практики в галузі освіти обдарованих школярів єдині 
у тому, що виявлення обдарованих дітей необхідно пов’язувати із завданнями 
їхнього навчання. Отже, проблема виявлення обдарованих учнів пов’язана з 
проблемою створення умов для їх інтелектуального і особистого зростання в 
школах та позашкільних навчальних закладах[7;8;9]. 

Основні стратегії ідентифікації обдарованих школярів, якими 
послуговуються в зарубіжних кранах, побудовані на результатах IQ тестів, тестів 
досягнень, тестів на виявлення креативності, на виявлення обдарованих 
особистостей вчителями, батьками, авторитетними особами, а також на 
результатах самоідентифікації, у процесі оцінювання продуктів творчої 
діяльності таких учнів та при моделюванні шкал рейтингів різних типів, на 
основі яких розробляється їх індивідуальний навчальний план [4;13;15].  

Ефективним способом виявлення обдарованих дітей в зарубіжних країнах є 
використання Портфоліо, як комплексного засобу діагностики різних видів 
обдарованості. Портфоліо як збірник інформації про учня, що включає його 
результати інтелектуальної діяльності різних форм, формує цілісну картину про 
особистий академічний потенціал дитини, а також інші види його обдарованості, 
як в мистецтві, фотографії, малюванні, музиці, творчому письмі, поезії, іноземній 
мові, тощо.  

У США нагромаджено значний досвід виявлення обдарованих школярів, 
який пов’язаний з тим, що в цій країні тестування на рівень інтелекту має більш 
як столітню історію. Разом з цим інноваційним підходом в системі пошуку 
обдарованих, що використовується американськими теоретиками і практиками є 
використання комплексного підходу при виявленні обдарованості, що є досить 
перспективним для НУШ. У поєднанні з довготривалими дослідженнями 
обдарованості, які ефективно використовують в США, такий використовується 
в багатьох країнах. 

Що стосується пошуку обдарованих школярів у США, то основним 
підходом є використання різноманітних методик попереднього відбору дітей і 
безперервне спостереження за їхніми  успіхами в класі. [10;12].. 
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Найбільшою популярністю в цьому плані користується підхід, що 
передбачає безперервне спостереження – принцип "турнікета". Згідно з цим 
принципом діти включаються або виходять з програми в різний час протягом 
усього року, в залежності від їх інтересів і досягнень, як в рамках програми, так 
і поза нею. 

При виявленні обдарованих школярів у США використовуються такі тестові 
методики: 

- Стандартизовані методи вимірювання інтелекту (Шкала інтелекту 
Стенфорд-Біне, Векслеровска шкала інтелекту для дошкільнят і молодших 
школярів, Тест Слоссона для вимірювання інтелекту дітей і дорослих, 
Колумбійська шкала розумової зрілості, Рисунковий тест на інтелект тощо). 

- Стандартизовані тести досягнень (Національний тест готовності до школи, 
рівень I).  

- Стенфордський тест досягнень для початкової школи, рівень I; Тест 
загальної підготовленості, рівень I). 

- Стандартизовані тести на перцептивно-руховий розвиток (Тест на основні 
рухові навички; Тест на зорово-рухову координацію і ін.). 

- Стандартизовані тести оцінки соціального розвитку (Каліфорнійська 
шкала соціальної компетенції дошкільників і молодших школярів; Вайнлендска 
шкала соціальної зрілості). 

На сьогодні при виявленні обдарованих у США набуває популярності аналіз 
здібностей дітей молодшого шкільного віку за допомогою критеріально-
орієнтованих тестів, основною метою яких є визначення рівня оволодіння 
певними поняттями і навичками.  

Тестами інтелекту у психолого-педагогічній науці США спочатку 
користувалися як інструментарієм діагностування рівня розумового розвитку 
індивіда; надалі, з огляду на ототожнення високих інтелектуальних здібностей з 
обдарованістю, тестами інтелекту оперували під час виявлення обдарованих 
особистостей; з часом ці тести набули широкого застосування через можливість 
адекватного трактування оперативно та об’єктивно отриманих результатів. Як 
наслідок, для результатів тестування було змінено статус із допоміжного на 
основний критерій виявлення обдарованих, а відтак, їх почали використовувати 
не тільки для відокремлення інтелектуально загальмованих та обдарованих дітей 
від учнівського загалу, а й для поділу обдарованих на групи помірно 
обдарованих, середньо обдарованих та високо обдарованих індивідів.  

Разом з цим недоліком тестового інструментарію в США було визнано 
залежність результатів діагностики інтелекту від соціальних, економічних та 
географічних факторів. Крім того, розробниками зазначеного інструментарію 
було запропоновано висновок про те, що рівень розвитку інтелектуальних 
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здібностей є функцією не тільки кількості розв’язаних тестових завдань, а й 
застосованого способу одержання кінцевого результату, внаслідок чого у тести 
інтелекту було введено завдання на діагностування швидкості, гнучкості, 
оригінальності та точності мислення. З огляду на те, що діагностування останніх 
компонентів інтелекту не передбачає такої ж формалізації, як попередніх, 
діапазон застосування тестів інтелекту в освітньому просторі було поступово 
звужено. Після доведення психологами і педагогами неможливості коректного 
діагностування інтелекту людини навіть за допомогою модернізованих тестів 
окреслилася очевидність потреби використання комплексного підходу – 
поєднання даних спостережень і психодіагностики  до виявлення обдарованих 
індивідів [ 1 ].  

Одними з досить поширених компонент комплексного підходу до 
виявлення обдарованих індивідів у США є метод спостереження і шкалування 
оцінок, використання різних анкет та опитувальників як дітей, так і батьків,  з 
метою встановлення здібностей учнів, їхніх інтересів і вподобань.  

Зауважимо, що практичний досвід Великої Британії щодо ідентифікації 
обдарованих і талановитих учнів є корисним не лише для розуміння 
закономірностей розвитку змісту освіти для обдарованих і талановитих 
школярів, а й для формування освітньої політики з такими школярами в Україні. 
Департамент освіти та професійної підготовки Великої Британії встановив 
вимоги щодо ідентифікації обдарованих і талановитих школярів: 

– розробка та постійне удосконалення стандартів якості освіти, які 
передбачають ефективні заходи для обдарованих учнів на шкільному та 
місцевому рівнях; 

– відсутність директивного підходу щодо методів ідентифікації (зумовлені 
можливою віковою різницею та особливостями навчальних предметів) та 
надання школам можливості визначати критерії обдарованих і талановитих 
учнів; 

– обов’язковість ведення шкільного реєстру обдарованих і талановитих, 
який інформує про соціально-економічний рівень сім’ї, в якій виховується така 
дитина, її статеву та етнічну приналежність; 

– надання школам права на визначення кількості обдарованих учнів з 
урахуванням підвищення стандартів навчання для таких учнів; 

– створення інтернет-ресурсів, які надають вичерпну інформацію зі 
шкільних переписів про ефективне навчальне забезпечення для обдарованих і 
талановитих дітей та особливості їх ідентифікації, а також про освітню політику 
в цій галузі [ 1 ]. 

Британська модель ідентифікації обдарованих і талановитих передбачає 
кілька етапів: передусім школа призначає координатора з питань освіти 
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обдарованих і талановитих, ставлячи перед ним завдання за допомогою низки 
стратегій залучити обдарованих учнів до навчання за шкільними програмами, які 
мають на меті задовольняти потреби таких учнів. Координатори співпрацюють 
із учителями, батьками, однолітками потенційних обдарованих і талановитих 
учнів з метою об’єктивної оцінки не лише інтелектуальних, творчих здібностей 
учнів, а й їхніх особистісних якостей. Головна роль у цьому процесі відводиться 
вчителям-предметникам, адже обдаровані і талановиті учні нерівномірно 
представлені у межах школи. 

Ізраїль також має багатий досвід у вирішенні питань ідентифікації 
обдарованості. У країні щорічно проводиться загальнодержавне тестування на 
обдарованість молодших школярів. Процедура тестування складається з двох 
етапів, під час яких учні виконують психометричні тести. В Ізраїлі 1-1,5 % учнів 
вважають високо обдарованими, наступні до 5 % ‒ обдарованими і наступні до 
8 % дітей – такими, що мають високі здібності. Ефективна державна політика у 
вирішенні проблеми виявлення обдарованих дітей, контроль з боку державних 
інституцій, налагоджена уніфікована процедура проведення тестування та 
перевірки робіт, чіткі критерії оцінювання рівня інтелектуальної обдарованості 
дають можливість не лише знаходити обдарованих учнів, а й одразу пропонувати 
їм навчання за певними навчальними програмами [ 8 ]. 

Пошук учнів з високими здібностями в Ізраїлі також здійснюють вищі 
навчальні заклади, Інститут дослідження поведінкових наук, муніципальні 
органи освіти, приватні фонди. Критеріями обдарованості для ізраїльських 
науковців і педагогів є демонстрація видатних інтелектуальних, творчих, 
лідерських або атлетичних здібностей, сильна природна мотивація до навчання, 
поглиблений інтерес до певних предметів та особистісні якості дитини.  

Практика виявлення обдарованих дітей в Ізраїлі включає такі методи, як: 
спостереження, тестування, співбесіда, прослуховування, перегляд, портфоліо, а 
також результати олімпіад, конкурсів, змагань, наукові й технічні винаходи 
тощо. Брати участь у заходах із виявлення обдарованості можуть усі ізраїльські 
школярі, у тому числі діти іммігрантів та діти з обмеженими фізичними 
можливостями [ 8 ].  

Ідентифікація обдарованих учнів відбувається у кожній країні, спираючись 
на розроблене законодавче поле, а також на традиційні підходи й практику 
педагогічної підтримки цієї категорії дітей. Виходячи із того, що низка 
європейських країн послуговується американським чи британським досвідом у 
сфері освіти обдарованих, у школах цих країн намагаються проводити 
ідентифікацію обдарованих індивідів за вище згаданими моделями. Однак, 
нерідко у школах різних країн використовують традиційні принципи і методи 
виявлення обдарованих, спираючись на національні й соціокультурні чинники.  
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Так у школах Австрії проводять ідентифікацію характерних якостей та 
ознак, які співзвучні з обдарованістю і талантом, в якій задіяні вчителі та 
шкільний психолог, що використовують стандартизовані тести. Основним 
показником високого освітнього потенціалу школяра вважаються його успіхи в 
академічній сфері і навчальні досягнення. При цьому в австрійських школах 
також працюють над виявленням невстигаючих учнів та причин їхнього 
низького рівня навчальних досягнень.  

В Німеччині виявленням обдарованих дітей займаються вчителі, батьки і 
власне самі обдаровані. Найвищим критерієм при цьому вважаються надзвичайні 
академічні досягнення та потенціал. Процес ідентифікації базується на 
використанні тестів IQ, рекомендованих Мальбургським проєктом для 
обдарованих 2000 року. Під час роботи проєкту було виявлено тільки 15 % 
учасників з високими здібностями (понад 125 IQ) і ще 15 % обдарованих 
виявилися невстигаючими учнями. Проте такі результати не викликали 
занепокоєння освітніх кіл Німеччини, зважаючи на те, що кожний регіон в цій 
країні використовує власне освітнє законодавство. Подібна ситуація з 
ідентифікацією спостерігається у Швейцарії, де система освіти децентралізована 
у 26 кантонах. З інформації, поданої з 19 кантонів відомо, що переважна 
більшість шкіл на законодавчому рівні визнає обдарованих учнів та вважає їх 
особистостями з особливими потребами для реалізації здібностей і талантів. 
Однак, ідентифікація таких учнів побудована на рекомендаціях вчителя та на 
результатах само ідентифікації учня. При цьому варто виокремити спільну 
тенденцію щодо функціонування процесів ідентифікації обдарованих школярів 
у німецькомовних країнах, сутність якої тісно пов’язана з історичними подіями 
існування Третього Рейху, в ідеології якого фігурувала в центрі Всесвіту супер 
нація, супер людина, супер особистість [7 ].. 

В освітньому законодавстві Королівства Іспанії акцентовано на важливості 
освіти обдарованих індивідів, однак в офіційних документах відсутні матеріали 
загальнонаціонального характеру про виявлення дітей з високими здібностями. 
Оскільки адміністративні одиниці держави мають певну автономію, то 
ідентифікація обдарованих проводиться незалежно у різних регіонах країни 
(Мадрид, Мурсія, Валенсія), при цьому використовують двоетапну модель 
виявлення дітей з високими здібностями. На першому етапі – скрінінгу -  
знаходять потенційно обдарованих учнів безпосередньо в освітньому закладі за 
участі вчителів і батьків. Провідними методами при цьому є соціометричні 
дослідження. Другий етап виявлення обдарованих дітей – це психолого-
педагогічне оцінювання, яке реалізується центрами освітнього й психолого-
педагогічного орієнтування на замовлення закладу освіти. Якщо дитину 
визначено як обдаровану, експерти центру надають школі психолого-
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педагогічну характеристику, яка містить результати оцінювання та рекомендації 
щодо організації освітньої діяльності такого учня[3].  

Не зважаючи на те, що у Польщі активно використовується американський 
досвід організації навчання обдарованих школярів, в цій країні існують 
національні особливості в реалізації навчання цієї категорії учнів. Так виявлення 
обдарованих учнів у польських школах відбувається за двома критеріями: 
психологічним, який здійснюється лише працівниками психолого-педагогічних 
центрів та педагогічним, який реалізовується учителями і стосується шкільних 
досягнень учня. Традиційними засобами ідентифікації здібностей обдарованих 
учнів у Польщі є: оцінка батьків, висновок експерта, оцінка вчителя, тести 
інтелекту, тести творчості, спостереження, результати тестів, конкурси, 
портфоліо, лист з переліком якостей обдарованої особистості, анкети, завдяки 
яким можна точно ідентифікувати здібності дитини й скоординувати подальші 
напрями роботи [ 2 ].  

Наведені стратегії в одних країнах охоплюють весь перерахований вище 
спектр процедури ідентифікації, в інших – лише окремі її складові. Подібно 
цьому, в таких країнах як США, Велика Британія та Ізраїль процедура 
ідентифікації є обов’язковою, а в інших – рішення про ідентифікацію цієї 
категорії учнів приймають освітні округи та школи [1; 8].  

На сучасному етапі теорія і практика навчання обдарованих школярів в 
Україні потребує системного дослідження у напрямі виявлення обдарованих і 
талановитих школярів. На наш погляд, системна робота полягає у сприянні 
масштабному виявленню обдарованих школярів та їхньому подальшому 
супроводі. Це можна реалізувати шляхом створення центрів для ідентифікації 
обдарованих і талановитих школярів та введення в школах координатора з 
питань навчання цієї категорії учнів. 
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Анотація. Застосовано «інтегральну філософію» Духу і Матерії 
Ш. Ауробіндо для розроблення та обґрунтування теорії «інформаційно-
енергетичної потрійності творчо обдарованого єства». З урахуванням 
фактора педагога-дизайнера з’ясовано і сформульовано теоретичні засади 
педагогічної діагностики творчої обдарованості єства. Філософська засада – 
це набуття синхронності гармонізованого єства із ідеальною квантовою 
сферою (проективним гільберт-простором) досягається у стані натхнення; 
психологічна засада – це необхідність забезпечення творчо обдарованої особи 
дизайн-інформацією множинного (проектного) інтелекту; проектно-
технологічна засада – це творчість з ноодизайну, що виявляється як синтез 
сайнс-арт-технологій; методична засада – духовно-космологічний метод 
інтегральної дизайн-обдарованості; дидактична засада – це інтегральна 
компетентність з педагогічного дизайну здобувається на засадах STEAM-
підходу згідно з дескрпторами НРК (2020 р.). 

Ключові слова: т ворча обдарованіст ь, педагогічна діагност ика, інформаційно-
енергет ична пот рійніст ь, педагогічний дизайн, учит ель-дизайнер. 

Abstract. The "integral philosophy" of Spirit and Matter of S. Aurobindo was used 
to develop and substantiate the theory of "information and energy trinity of creatively 
gifted being". Taking into account the factor of a teacher-designer, the theoretical 
principles of pedagogical diagnostics of creative talent of nature are clarified and 
formulated. The philosophical principle is the acquisition of the synchronicity of the 
harmonized being with the ideal quantum sphere (projective Hilbert space) is achieved 
in a state of inspiration; psychological basis is the need to provide a creatively gifted 
person with design information of multiple (project) intelligence; design-technological 
principle is creativity in noodesign, which is manifested as a synthesis of science art 
technologies; methodical basis - spiritual and cosmological method of integrated 
design talent; didactic principle is an integral competence in pedagogical design 
acquired on the basis of STEAM-approach according to the descriptors of the NRC 
(2020). 

Key words: creative talent, pedagogical diagnostics, information and energy 
trinity, pedagogical design, teacher-designer. 

 
Виокремимо фактор педагога-дизайнера, здатного до проектування моделей 

діагностики проектно-творчої обдарованості і співтворчості з обдарованим 
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єством учня. Інтегральним виявленням творчої обдарованості учнів є спільна 
проектно-творча діяльність з учителем-дизайнером. Лише вчитель-дизайнер 
може виявляти і супроводити визрівання творчої обдарованості учнів: 
естетичної, практичної, академічної. Творча обдарованість учнів виявляється не 
в авторитарній, і, навіть, не розвивальній педагогіці, а в педагогіці проектної 
співтворчості вчителя й учнів.  

З огляду на важливість фактора учителя-дизайнера, зосередимося на 
адекватному розумінні поняття «проектно-творча обдарованість» – синтез 
художнього, технічного, наукового, комп’ютерного видів творчої обдарованості.  

Поняття «педагогічний дизайн» нами сформульовано у відповідній статті 
Педагогічної енциклопедії (2021 р): «Педагогічний дизайн, навчальний дизайн  
(ID – Instruktional Design), проектування навчальних систем (ISD – Instruktional  
System Design) – це практика системного проектування, розроблення і 
впровадження навчальної продукції (цифрової і матеріальної) з метою 
привабливого, комфортного, інформаційно й технологічно збалансованого, 
креативного набуття знань учасниками навчального процесу» [1]. Найцінніші 
навички для дизайнерів навчальних закладів подано на рис. 2.  

За оцінками професіоналів педагогічного дизайну найкращими 
компетенціями є такі здатності: визначення відповідного методологічного 
підходу до навчання, оформлення навчально-методичних матеріалів згідно з 
обраним підходом до навчання, розроблення навчального плану згідно з 
навчально-методичними матеріалами, розроблення навчальної програми, 
виявлення потреб учасників навчального процесу, співпраця із зацікавленими 
сторонами.  

Існує три найпоширеніші освітні моделі для традиційних навчальних процесів: 
ADDIE, таксономія Блума, рівні оцінювання Кірпатрика. Проте педагоги-
дизайнери досі не розробили модель визрівання творчої обдарованості учнів, хоч і 
у народній мудрості уявлення про таку модель зафіксовано крилатими 
висловлюваннями: «Іскра Божа», «І жнець, і швець, і на дуду гравець. Де його не 
посій, там він і вродить». З нашої точки зору, таку модель доцільно розробляти з 
урахуванням «інтегральної філософії» Духу і Матерії Ш. Ауробіндо [2]. 

Сформулюємо засади теорії «інформаційно-енергетичної потрійності 
творчо обдарованого єства». Наші теоретичні засади – це методологічне 
підгрунтя для проектування вчителем-дизайнером освітнього середовища, 
сприятливого для визрівання творчої обдарованості учнів.  

Інформаційно-енергетична потрійність творчо обдарованого єства 
полягає у синтезі тілесного, сенсорного, вербального пізнання довкілля і 
зумовлює визрівання проектно-творчої  обдарованості.  
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Ключові словосполучення теорії ІЕПОЄ: STEAM-підхід згідно з 
дескрпторами НРК, інтегральна компетентність з педагогічного дизайну, 
духовно-космологічний метод інтегральної дизайн-обдарованості, творчість з 
ноодизайну як синтез сайнс-арт-технологій, дизайн-інформація множинного 
інтелекту, синхронність гармонізованого єства із квантовою сферою. 

Перша теоретична засада визрівання творчої  обдарованості – це набуття 
синхронності гармонізованого єства із цілісною квантовою сферою 
(проективним гільберт-простором) – рис. 1. 
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Рис. 1. Набуття синхронності гармонізованого єства із цілісною квантовою 
сферою (проективним гільберт-простором) 

Аналіз рисунка 1 по вертикалі. 
Для творчо обдарованого єства характерний зв’язок між трьома ідеальними 

сферами і трьома ідеальними станами. Згідно «інтегральної філософії» 
Ш. Ауробіндо про єдність Духу і Матерії з трьома основними інформаційно-
енергетичними сферами зовнішнього середовища взаємодіють три основні 
проектно-творчі стани людського єства. Spiritio-сфері (сфері духу, екзистенції) 
іманентно притаманна інфрмаційно-енергетична вібрація сенсибельності – (лат., 
чуттєвий): той, що осягається за допомогою відчуттів, надприродний, над 
почуттєвий [3]. Біосфера (матеріальна сфера) – загальнопланетарна оболонка 
Землі, склад, будова й енергетика якої зумовлені діяльністю всієї сукупності 
живих організмів. Біосфера взаємодіє з отілесненою формою обдарованого 
єства. У латинському і грецькому варіантах понять «форма-матерія» вони 
означали терміни без перекладу, «це-означає-бути-тим-то-і-тим-то-водночас» 
або «те-що-створює-річ-такою-як-вона-є». NOO-сфера – (грец. Νόος: «розум» і 
σφαῖρα — «сфера») — це сфера розуму як сучасна стадія, що її геологічно 
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переживає біосфера, перетворена людським розумом в антропосферу (земну 
сферу, де живе людство; сферу Землі, яка найбільшою мірою прямо і непрямо 
видозмінена людиною; використовувана і видозмінена людиною частина 
біосфери). Ноосферу ми співвідносимо зі станом інтелігібельності – (від лат. 
intelligibilis – пізнаваний, мислимий) означає той, що осягається лише розумом, 
мисленням [4]. Проте інтегрально-творчо обдарованому єству притаманний 
потрійний синтез ідеальних інформаційно-енергетичних сфер, якому  відповідає 
потрійний синтез ідеальних станів. 

Аналіз рисунка 2 по горизонталі. 
Три ідеальні інформаційно-енергетичні сфери зовнішнього середовища 

(SPIRITIO-сфера + BIO-сфера + NOO-сфера) у синтезі утворюють нову якість – 
цілісну квантову сферу (проективний гільберт-простір). Три ідеальні проектно-
творчі стани людського єства (сенсибельність + отілеснена форма єства + 
інтелігібельність) у синтезі набувають інтуїтивної умоглядності гармонізованого 
єства.  

Набуття синхронності гармонізованого єства із ідеальною квантовою 
сферою  (проективним гільберт-простором) досягається у стані натхнення. 
Необхідно створювати педагогічні ситуації, сприятливі для пробудження 
натхнення, на́диху — особливого стану творчо обдарованого єства, типової для 
творчості риси, її складового елемента, що характеризується, з одного боку, 
високою продуктивністю, з другого боку — значним підйомом і напругою 
сутнісних сил єства. 

Друга теоретична засада педагогічної діагностики творчої обдарованості – 
забезпечення дизайн-інформацією множинного інтелекту творчо обдарованої 
особи (рис. 2). 
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Рис. 2. Забезпечення дизайн-інформацією множинного інтелекту творчо 
обдарованої особи 
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Аналіз рисунка 2 по вертикалі. 
Для творчо обдарованого єства характерний зв’язок між видами інформації 

та інтелектами: потрійним видам інформації відповідає потрійність множинного 
(проектного) інтелекту: сенсорна інформація –  емоційному  інтелекту, 
структурна (речовинна) – практичному, вербальна –  академічному. Проте 
інтегрально-творчо обдарованому єству притаманний синтез видів інформації  та  
інтелектуальних профілів. 

Аналіз рисунка 2 по горизонталі. 
Синтез сенсорної, структурної (речовинної), вербальної інформації – це 

якісно нове утворення, що називається дизайн-інформацією концептуальної ідеї.  
Потрійність емоційного, практичного, академічного інтелектів  – це якісно нове 
утворення, що має назви «множинний»  або «проектний» інтелект. 

Дизайн-інформація (проектна інформація концептуальної ідеї)  є доступною 
для множинного (проектного) інтелекту творчо обдарованої особи. Це друга 
теоретична  засада діагностики творчої обдарованості. 

Третя теоретична засада педагогічної діагностики творчої обдарованості – 
педагогічний супровід розвитку творчості з ноодизайну як синтез сайнс-арт-
технологій  (рис. 3). 
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Рис. 3. Педагогічний супровід творчості з  ноодизайну як синтез сайнс-арт-
технологій 

Аналіз рисунка 3 по вертикалі. 
У нашій теорії «інформаційно-енергетичної потрійності творчо 

обдарованого єства» важливо взяти до уваги ключову тезу «інтегральної 
філософії» єдності Духу і Матерії, що пояснює крилате висловлювання «іскра 
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Божа» (творча обдарованість): думка або слово і опредмечення цієї думки або 
діло є цілковито тотожні між собою. Думка і діло є безперешкодним 
виявленням пробудженого бажання.  

Для творчо обдарованого єства характерний зв’язок між психічними 
механізмами взаємодії з довкіллям і відповідними цим психічним механізмам 
видами творчості. Уму (яскравим умоглядним образам уявлень), що виявляються 
в емоціях, відповідає художня творчість. Здоровому глузду (нейронам дотику, 
смаку, запаху внутрішніх органів), що виявляються у «ділі», відповідає 
інженерно-технологічна творчість. Розуму мислення/мовлення (понять, 
суджень, розумових висновків)   відповідає   наукова і комп’ютерна творчість.  
Проте інтегрально-творчо обдарованому єству притаманна відповідність 
потрійного синтезу психічних механізмів потрійному синтезу видів творчості.  

Аналіз рисунка 3 по горизонталі. 
У самопроектуванні творчої обдарованості наявний алгоритм у такій 

послідовності: умоглядне бачення бажаного проектно-творчого образу – наочно-
тактильне макетування (опредмечення) – уточнене формулювання проектно-
творчого задуму. Цей алгоритм відповідає «золотому правилу» дидактики: 
сприймання інформації відразу усіма чуттями (сутнісними силами єства). 

Інтелектуальна потрійність взаємодії з інформаційно-енергетичними 
середовищами  забезпечується специфічними психомеханізмами вегетативної, 
метасимпатичної та центральної нервових систем: ума (умоглядних яскравих 
образів бажань), здорового глузду (майстерності, вправності), розуму (думки-
мовлення). Синтез психомеханізмів самопроектування розвитку творчої 
обдарованості – це якісно нове синтетичне утворення: ноо-
проектування/мудрий дизайн . 

У проектній творчості взаємодоповнюються такі дизайн-технології: 
художнього проектування, інженерно-технічного проектування, комп’ютерного 
проектування і наукового проектування.  Синтез цих технологій  утворює нову 
якість – сайнc-арт-технології (science-art- technology). Нове синтетичне утворення 
з художньої, інженерно-технологічної, наукової і комп’ютерної творчості – це 
дизайн-творчість (проектна творчість), що виявляється як сайнc-арт-
технології /science-art- technology. 

 Отже, сучасна педагогічна діагностика творчої обдарованості це 
педагогічна умова ноодизайну, що виявляється у синтезі сайнс-арт-технологій 
(science-art- technology). 

Четверта теоретична засада педагогічної діагностики творчої 
обдарованості: досягнення інтегральної дизайн-обдарованості духовно-
космологічним методом (рис. 4). 
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Рис. 4. Духовно-космологічний метод інтегральної дизайн-обдарованості 
Аналіз рисунка 4 по вертикалі. 
В Енциклопедії освіти подано наші статті з естетичної і практичної 

обдарованості. Естетична обдарованість – процес педагогічної взаємодії, 
спрямований на формування мистецьких компетентностей та досвіду художньо-
естетичної діяльності, розвиток естетичної свідомості особистості, емоційно-
ціннісного ставлення до мистецтва, людини і світу. Універсальними 
компонентами Е.о. є: пізнавальний, ціннісний, діяльнісний, креативний, 
комунікативний [1, 302].  

Практична обдарованість – інтелектуально-дієва здатність до програмування 
життєвого успіху: успішного подолання життєвих викликів і повноцінного 
використання життєвих можливостей. Обдарованість практичним розумом, на 
відміну від теоретичного розуму, традиційно пов’язують з вільним 
самовизначенням [1,789]. 

Для творчо обдарованого єства характерний зв’язок між профілями творчої 
обдарованості і методами її педагогічного проектування. Профілю естетично-
творчої обдарованості відповідає інтуїтивно-позасвідомий метод; профілю 
практично-творчої обдарованості – раціонально-інтуїтивний (частково 
усвідомлений) метод; профілю академічно-творчої обдарованості – раціонально-
феноменологічний метод. Проте інтегрально-творчо обдарованому єству 
притаманна відповідність потрійного синтезу профілів обдарованості 
потрійному синтезу методів пізнання ідеальних сфер і самопізнання ідеальних 
станів. 
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Аналіз рисунка 4 по горизонталі. 
Потрійний синтез естетично-творчої, практично-творчої, академічно-

творчої обдарованості – це якісно нове синтетичне утворення, що має назву 
«дизайн-обдарованість (інтегральна проектно-творча обдарованість)». 

Синтез інтуїтивно-позасвідомого, раціонально-інтуїтивного (частково 
усвідомленого), раціонально-феноменологічного творчих методів обдарованого 
єства – це якісно нове синтетичне утворення, що називається «духовно-
космологічний метод самопроектування розвитку творчо обдарованого єства». 

Необхідно створювати педагогічні ситуації, сприятливі для визрівання 
духовно-космологічного методу інтегральної дизайн-обдарованості – діяльності, 
що відповідає східній концепції творчості: творчо обдароване єство виконує дії, 
спрямовані на самовдосконалення, самопроектування. У результаті цих дій 
виникають символічні форми, що репрезентують вищі цінності людини. 

П’ята теоретична засада педагогічної діагностики творчої обдарованості: 
здобуття інтегральної компетентності з педагогічного дизайну на засадах 
STEAM-підходу та згідно з дескрпторами НРК (2020 р.). 
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Рис. 5. STEAM-підхід та дескрптори НРК у здобутті інтегральної 
компетентності з педагогічного дизайну 
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Аналіз рисунка 5 по вертикалі. 
Для творчо обдарованого єства особистісно-ціннісною має бути 

відповідність між взаємодоповнюваним/інтегрованим змістом навчальних 
дисциплін та модернізованими у 2020 р. дескрипторами Національної рамки 
кваліфікацій. Арт-дисциплінам відповідає сукупність індикаторів, 
представлених такими дескрипторами:   

- емпіричні знання як уявлення; 
- когнітивне інтуїтивне уміння і художньо-творче мислення;  
- комунікаційна взаємодія творчо обдарованих осіб з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності. 
Інженерно-технологічним дисциплінам відповідає сукупність індикаторів, 

представлених такими дескрипторами: 
- емпіричні знання фактів; 
- технічно-творче мислення;  
- практичні навички ручної вправності, практичне застосування матеріалів, 

знарядь та інструментів; 
- здатність застосовувати знання та навички самостійно та відповідально. 
Природничо-науковим  дисциплінам відповідає сукупність індикаторів, 

представлених такими дескрипторами: 
- знання теоретичні (концептуальні, методологічні); 
- уміння когнітивні логічні; 
- науково-творче мислення. 
Проте інтегрально-творчо обдарованому єству притаманний потрійний  

синтез змісту таких дисциплін, що відповідають проектній творчості найвищого 
рівня – сайнс-арт-технологічній, а також сукупності усіх індикаторів, що є у 
дескрипторах модернізованої національної рамки кваліфікацій. 

Аналіз рисунка 5 по горизонталі. 
Починаючи із Середньовіччя, видозмінюючись, функціонують навчальні 

системи Тривіуму (трьох доріг: риторики, каліграфії, діалектики) і Квадривіуму 
(чотирьох доріг: астрономії і музики, географії/геометрії, арифметики). У цих 
системах мистецтва і науки не розрізнялися: науки називалися мистецтвами, а 
мистецтва науками. Для виявлення творчої обдарованості необхідна дидактична 
модель, у якій наявний синтез змісту художніх, інженерно-технологічних, 
наукових дисциплін. Такий синтез як якісно нове утворення має місце 
дидактична модель STEAM-освіти.  

Дескриптори НРК є потрійними індикаторами освітніх рівнів, що відображають 
ступінь здатності діяти у ситуаціях навчання або професійної діяльності. Це потрійна 
сукупність художньо-творчих, технічно-творчих, науково-творчих індикаторів 
розвитку творчої обдарованості. Синтез таких індикаторів – це якісно нове 
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синтетичне утворення: інтегральна компетентність з педагогічного дизайну 
(педагогічного проектування) розвитку творчої обдарованості . 

Необхідно створити педагогічно доцільну ситуацію, зорієнтовану на 
визрівання інтегральної компетентності з педагогічного дизайну згідно зі  
STEAM-підходом до структурування змісту, сприятливого для розвитку творчої 
обдарованості, та відповідно до дескрпторів НРК (2020 р.) 
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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, заклад позашкільної освіти 

 
                                                             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.   
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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 
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 на 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. 



488 

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 
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, «Завжди нова, сьогодні на така, як вчора». 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. 
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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, 
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. 

Значна кількість навчальних закладів позашкільної освіти запроваджують 
нові моделі навчально-виховної роботи, плідно працюють над створенням 
системи виховної моделі.   

На часі заміна стандартних виховних заходів на цілеспрямоване і професійне 
управління виховним процесом, що включає вивчення вихованців, встановлення 
психолого-педагогічного діагнозу, цілеспрямоване планування і проектування, і, 
відповідно, здійснення виховного впливу, об’єктивної оцінки реальних результатів 
навчально-виховної роботи. Педагогічна грамотність дозволяє педагогу так 
організувати навчальну діяльність на заняттях, щоб у результаті у вихованців 
розвивалося мислення, творчі та інтелектуальні здібності. Потрібно вміти знайти 
такі інструментарії, щоб визначити здібності дитини і їх розвиток. І на основі 
діагностики психолого-педагогічних особливостей педагогів, рівня навченості 
вибрати методи навчання й освітні технології. Кожне заняття гуртка є розширенням 
розумового кругозору гуртківця, задоволенням його природної допитливості.  

Рушійною силою у розвитку педагога – творця є прагнення до ідеалу людини, 
педагога-громадянина, педагога-професіонала. 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). Майстерність керівника творчого об’єднання полягає у: 

- умінні створити позитивну мотивацію і викликати інтерес у вихованців до 
навчально-практичної діяльності; 



490 

- 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. 
Ідея формування творчо розвиненої особистості є провідною в роботі 

Яготинського БДЮТ. У 2020-2021 н .р. педагогічний колектив Яготинського 
БДЮТ працював над реалізацією науково-методичної проблеми: «Формування 
індивідуальної освітньої траєкторії підвищення рівня професійної 
компетентності педагогів засобами методичної роботи» і зосереджував увагу на 
вирішенні наступних питань: 

- активізація процесу якісної зміни професійної компетентності 
педагогічних працівників шляхом застосування індивідуального підходу як у 
впливі на мотивацію і самовдосконалюватись, так і в допомозі щодо організації 
цього процесу; 

- організація просівання за індивідуальною освітньою траєкторією шляхом 
наступних умов: визначення змісту з урахуванням власних цілей у вивченні 
конкретної теми: вибору оптимальної форми , темпу навчання, що найбільше 
відповідають індивідуальним особливостям суб’єкта навчання, рефлексивного 
усвідомлення отриманих результатів; оцінювання та коректування своєї 
діяльності; вибір найефективніших і зручних для педагогічних кадрів шляхів і 
способів безперервної освіти, зростання професійної компетентності, 
кваліфікації і конкурентоспроможності педагогів на ринку освітніх послуг; 

Оволодіння технологією фасилітації з метою розвитку професійної 
діяльності педагога, від якої залежить продуктивність його діяльності. 

Заклад позашкільної освіти – це передусім творче середовище, де 
формується творча людина як особистість. І в цьому контексті на перший план 
виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою якої є 
створення є створення умов для формування високо інтелігентної, активної, 
творчої особистості. Однією з умов для реалізації цих важливих завдань є 
підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми. Це набуття 
педагогом необхідних якостей педагога-творця, яка поєднує в собі: 

- знання психолого-педагогічних особливостей і закономірностей розвитку 
вихованців, зокрема обдарованих; 

- встановлення психолого-педагогічного діагнозу; 
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- набуття педагогом необхідних професійних і психологічних якостей, умінь 
і навичок цілеспрямованого планування, організації діяльності, спрямованої на 
виявлення, розкриття і розвиток талантів і здібностей. 

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 
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, зануреністю 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; 
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- 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 
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. 
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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 
свою індивідуальну система роботи. Іншими словами, керівник мусить 
виховувати себе, а потім – інших. 

ІІ. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з творчо обдарованими 
дітьми 

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 
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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. Головне завдання методиста у підготовці педагогічних працівників 
закладу позашкільної освіти до роботи з творчо обдарованими дітьми  полягає у 
згуртованості педагогічного колективу, забезпеченні умов для розвитку 
особистості вихованця, реалізації творчого потенціалу педагога і вихованця на 
основі співробітництва. 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. 

Головним завданням кожного 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 
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, 
відданість; 

‒ працелюбність і старанність під час самонавчання, само вивчення, само 
формування, дисциплінованість і дбайливість щодо реалізації своєї технології 
навчання; 

‒ цілеспрямованість у досягненні мети, твердість у відстоюванні своїх 
переконань; 

‒ потреба у самовихованні, формуванні досвіду духовного і професійного 
вдосконалення тощо. 

‒ Підготовка до інноваційної діяльності. 
Спрямованість навчально-виховного процесу сучасного закладу 

позашкільної освіти вимагає від педагога вміння працювати в творчому режимі, 
нестандартних умовах постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, 
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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, самовивчення, 
дисциплінарність 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. 

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 
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; 
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‒ 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, творчі 

пари; 
‒ 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 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. 
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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. 

Рекомендуємо такі форми самоосвіти педагогів: 
‒ постійна робота над собою, підвищення науково-фахового рівня, безперервне 

дослідження своєї системи роботи, аналіз різних її складових; 
‒ орієнтація своєї педагогічної діяльності на нові досягнення науки (педагогіки, 

психології, соціології); 
‒ прагнення постійно безперервно підвищувати результативність своєї праці 

через нові освітянські технології, інноваційні аспекти; 
‒ вміле використання наукових досліджень в практичній діяльності, знання суті 

досвіду педагогів-новаторів, творчий підхід до його осмислення; 
‒ участь в експериментальній, дослідницькій роботі, показ новизни, 

нетрадиційних прийомів навчання. 
Займаючись методичною роботою, педагог багато бере для свого 

професійного зростання, розвитку загально педагогічної ї методичної культури 
творчості. 

Критерії творчої діяльності педагога: 
1. Розробка принципово нових підходів до навчання, виховання та розвитку 

вихованців. 
2. Раціоналізація і модернізація змісту, форм, методів і засобів навчально-

виховного процесу у світлі нових завдань, поставлених перед закладами 
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освіти, зокрема з розвитку творчих можливостей дітей, їх талантів і 
обдаровань. 

3. Комплексне і варіативне використання професійної діяльності всієї сукупності 
теоретичних знань і практичних навичок. 

4. Бачення нової проблеми в знайомій ситуації, знаходження варіативних шляхів 
її вирішення. 

5. Використання науково обгрунтованого вибору діяльності в конкретній 
педагогічній ситуації. 

6. Підведення систематичного самоаналізу професійної діяльності, творчого 
узагальнення власного досвіду своїх колег. 

7. Володіння формами і методами керування творчою навчальною діяльністю 
вихованців з метою розвитку їхніх творчих можливостей. 

8. Реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва. 
9. Прояв гнучкості під час вибору оптимального управлінського рішення в 

нестандартних (особливо конфліктних) ситуаціях. 
10.Оригінальне конструювання навчально-виховного процесу. 
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. 

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. 
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Важливою умовою педагогічної творчості є забезпечення системи заходів 
морального та матеріального заохочення, організація творчого змагання, 
конкурсу «Керівник гуртка року», виставок дитячих робіт. 

Сучасний етап розвитку освітнього простору визначає і гостру необхідність 
у певних моделях вимірювання рівня розвитку творчого потенціалу педагогічних 
працівників, навчальних досягнень гуртківців. Це пов’язано передусім з 
формуванням системи інформаційно-аналітичної діяльності як основного 
інструменту управління навчальним закладом. 

До функції моніторингу професійної педагогічної творчості належать: 
1. Відстеження результатів навчальної діяльності гуртківців, досягнення ними 

державного освітнього стандарту (мінімуму), рівня надлишкових знань і 
вмінь. 

2. Експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогічних 
кадрів. 

3. Прогнозування розвитку освітнього закладу на підставі отриманої 
інформації. 

4. Вирішення управлінських завдань на підставі контрольних і прогностичних 
висновків, сформульованих в результаті моніторингу, підвищення якості 
вирішення організаційно-управлінських завдань; 

5. оцінювання інноваційної діяльності, її ефективності. 
Джерелом інформації для системи моніторингу педагогічної творчості є 

дитячий колектив, керівники творчих об’єднань. Батьки вихованців.. 
Отже, підготовку педагогів закладів позашкільної освіти до інноваційної 

діяльності можна поділити на такі етапи:  
1. Узгодження цілей інноваційної діяльності, що пов’язано з аналізом 

досягнутих освітніх результатів. 
2. Трансформація змісту педагогічної взаємодії та співробітництва на основі 

розвитку операційної готовності до реалізації інноваційної діяльності. 
3. Етапи організації практичної діяльності педагогів із проектування та 

реалізації нових ідей у освітній та виховний процеси закладу.  
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. 
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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 
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 проце 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. 

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. 
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професіоналізація – майстерність. Цей процес прискорюється, якщо педагог 
систематично вдосконалює майстерність, оволодіваючи досягненнями науки, 
активізує власні науково-методичні пошуки. Щоденно педагог здійснює 
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 
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КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

У публікації розкривається сутність педагогічної проблеми обдарованості 
дітей скрізь призму характеристики різних сфер дитячої обдарованості. 
Розглядаються переваги використання казкотерапії як методу роботи з 
обдарованими дітьми в умовах воєнного стану. 

Ключові слова: дитяча обдарованість, казкотерапія як метод роботи, 
обдаровані діти, умови воєнного стану. 

The publication reveals the essence of the pedagogical problem of gifted children 
everywhere through the sphere of the characteristics of different areas of children’s 
giftedness. The advantages of using fairy tale therapy as a method of working with 
gifted children in martial law are considered. 

Key words: children’s giftedness, fairy tale therapy as a method of work, gifted 
children, martial law conditions. 

 
Дитяча обдарованість - одне з найбільш цікавих і загадкових явищ людської 

психіки. Саме тому вже сама згадка про неї викликає у багатьох батьків почуття 
тривоги, внутрішньої напруги, неоднозначності. Обдаровані діти виділяються із 
середовища своїх однолітків, перш за все високим рівнем активності, 
допитливістю, підвищеною кмітливістю.  

Не зважаючи на те, що в умовах воєнного стану багато дітей не мають 
можливості для повноцінного навчання і виховання, вони не припиняють 
проявляти нестандартність у поведінці та мисленні, вражати креативністю, 
яскраво втілювати власний унікальний потенціал. Нерідко творче мислення 
обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми або негативізм. 
Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, переконливо показали, 
наскільки складно змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти 
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бар’єри, що блокують її таланти. Адже, обдарована дитина – це майбутній цвіт 
нації, інтелектуальна еліта українського суспільства, тому вивчення 
обдарованості дітей є важливим як для педагогів, так і для батьків. 

Завдяки результатам низки вітчизняних та зарубіжних дослідників було 
виявлено закономірності розвитку дитячої обдарованості (О. Брушлинський, 
Л. Виготський, В. Дружинін, М. Лейтес , В. Моляко, О. Цінько, Ф. Вільямс, 
Дж. Гілфорд та ін.). Цінність казкотерапії як ефективного методу роботи з дітьми 
різного віку розглядалась у роботах Е. Берна, В. Проппа, Н. Пезешкіана, 
Т. Зінкевич-Євстигнєєвої та інших науковців. 

В основі педагогічної проблеми обдарованості лежить пізнавальна 
діяльність дитини. Обдаровані діти відрізняються широтою сприйняття світу, 
гострим відчуттям того, що відбувається навкруги. Мозок обдарованих дітей 
знаходиться в постійній роботі, у них добре розвинена мова, вони так само мають 
величезний словниковий запас, що супроводжується складними синтаксичними 
конструкціями, а також умінням ставити питання. Багато обдарованих дітей із 
задоволенням читають словники і енциклопедії, придумують слова, належні, на 
їх думку, виражати їх власні поняття та уявні події, віддають перевагу іграм, що 
вимагають активізації розумових здібностей. Обдарованих дітей також відрізняє 
підвищена концентрація уваги, завзятість в досягненні результату в тій сфері, яка 
їм цікава. Проте властива багатьом з них різноманітність інтересів інколи 
приводить до того, що вони починають декілька справ одночасно, із 
задоволенням займаються рішенням складних завдань, не терплять втручання і 
нав’язування ним готової відповіді. Дуже важливо своєчасно не упустити межі 
відносної постійності індивідуальності у дітей, що випереджають в розумовому 
відношенні свій вік. Обдарованість дитини — це достатньо стійкі особливості 
саме індивідуальних проявів, що зростають з віком та інтелектом.  

Багато обдарованих дітей мають математичний склад мислення, вони 
можуть тривалий час концентрувати увагу на одній проблемі або завданні, 
уміють вчитися, мають навчальні навички та вміння. Таким чином, обдаровані 
діти усвідомлюють усі етапи навчально-пізнавальної діяльності. Водночас вони 
дуже чутливі і схильні до ігрової діяльності, до фантазій, вони так само добре 
розуміють гумор, але їм бракує емоційності, дуже часто їм властиво почуття 
страху, незадоволення собою. 

Учені стверджують, що у обдарованих і талановитих дітей біохімічна і 
електрична активність мозку значно вища. Обдарованих дітей вже в ранньому 
віці відрізняє здатність до абстрактного мислення, а так само уміння 
простежувати причинно-наслідкові зв’язки і класифікувати інформацію. Крім 
того, обдаровані діти іноді страждають від деякого соціального неприйняття з 
боку однолітків, а це розвиває в них негативне сприйняття самих себе. 
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Обдарованість в основному визначається трьома чинниками: випереджаючим 
розвитком пізнання, психологічним розвитком і фізичними даними.  

Сфери обдарованості дітей та їхню характеристику наводимо у таблиці 
нижче: 

Таблиця 
Сфери обдарованості дітей 

Назва сфери Характеристика сфери обдарованості 
Інтелектуальна сфера Гарна пам’ять, мислення, допитливість, вміння 

розв’язувати різні задачі, зв’язність у викладанні 
власної думки, здібності до практичного 
застосування знань. 

Сфера академічних 
досягнень 

Успіхи з читання, математики, природознавства та 
інших навчальних предметів. 

Творчість 
(креативність) 
 

Допитливість, незалежність і оригінальність 
мислення, оригінальність ідей. 

Спілкування 
 

Вміння пристосовуватися до нових ситуацій, 
легкість в спілкуванні з дорослими та дітьми, 
лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативність, 
вміння брати на себе відповідальність за свої дії. 

Сфера художньої 
діяльності 

Виявлення інтересу до візуальної інформації, 
захоплення художніми заняттями, оригінальність. 
Прояв інтересу до музики, легкість у відтворенні 
мелодії, любов до співу, бажання  створювати 
музику. 

Рухова сфера 
 

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна 
координація, широкий діапазон рухів, високий 
рівень розвитку основних рухових навичок. 

Сфера 
психосоціального 
розвитку 

Розвинене почуття справедливості, що впливає на 
встановлення досить високих вимог до себе і 
оточуючих. Яскрава уява, винахідливість, 
розвинене почуття гумору. 

 
Використання методу казкотерапії в роботі з обдарованими дітьми в умовах 

воєнного стану проявляється у психопрофілактичній площині, що дозволяє 
вирішувати психологам і педагогам наступні завдання: 

1) Консультативна та тренінгова робота з дитиною спрямована на розвиток 
самосвідомості, широкого і поглибленого розуміння своїх здібностей і 
можливостей; 

2) Навчання дитини соціально-психологічних навичок, уміння 
встановлювати і підтримувати стосунки з навколишнім світом, розуміти свої 
почуття і переживання у спілкуванні, конструктивно вирішувати конфлікти; 
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3) Актуалізація та усвідомлення дитиною різних проблем, а також 
перспектива побачити шляхи їх вирішення. 

За допомогою казкотерапії, можливо не тільки розвивати загальні та 
спеціальні здібності талановитих дітей, але й допомагати їм впоратись з 
психосоматичними захворюваннями, долати власні страхи, ставати міцнішими 
та впевненішими. Завдяки казкам у дитини виробляється здатність 
співпереживати, співчувати, без якої людина не людина. 

У роботах П. Янічева значення казки для розвитку дітей конкретизується в 
такий спосіб: 
• Казка являє собою освячення переходу від дитинства до дорослості (обряду 

ініціації);  
• Казка містить у собі психологічні механізми супроводження переходу від 

дитинства до дорослості;  
• Метафоричність, символістика мови казки виступає необхідною умовою 

проникнення в несвідомі області психіки; 
• Казка виконує катарсичну функцію;  
• Казка актуалізує певні потреби дитини, а саме: потребу в автономії 

(незалежності), потребу в компетентності (силі, всемогутності), потребу в 
активності, потребу в порушенні заборон і правил, потребу в абсурді. 

Потрібно розуміти, що казкотерапія передбачає використання не стільки 
вже існуючих історій, скільки написання і створення нових. Типологія казок 
включає наступні типи:  

І. Дидактична казка покликана передати дитині нову інформацію, навик або 
вміння. Для розвитку аналітичних здібностей і закріплення інформації з 
дошкільнятами та дітьми молодшого шкільного віку, в кінці кожної казки є 
нескладне завдання у вигляді гри. В умовах воєнного стану до тем, які можна 
обіграти з дітьми, відносяться правила дотримання повітряної тривоги, безпека 
поводження з вибухонебезпечними предметами, навчання самостійності і багато 
інших актуальних у цей період тем. 

ІІ. У психологічній казці інформація передається дитині у вигляді метафор 
і алегорій. Дії педагога або психолога спрямовані на те, щоб розвинути і зміцнити 
особистісні якості дитини. Наприклад, питанням формування особистості 
дитини в умовах війни може стати питання- «Навіщо мені дбати про себе? Чому 
моє життя таке цінне?» 

ІІІ. Психотерапевтична казка відрізняється неприкритою мудрістю, зачіпає 
теми стосунків людини з навколишнім світом і самим собою. При цьому дитині 
надається допомога в психологічно важкій ситуації. Наприклад 
психотерапевтична казка для дітей, яким довелося залишити свою домівку через 
воєнні дії або казка про перемогу світла над темрявою. 
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ІV. Медитативна казка передбачає занурення дітей слухачів у процес 
розповіді, передання точних образів, створення правильного емоційного стану. 
Такі казки рекомендуються для лікування пережитого, розкривають внутрішній 
світ і проблематику ситуації. 

Цікавим завданням є створення власних казок і написання казкової книги у 
вигляді малюнків так, щоб вони йшли послідовно, відповідно розгортанню подій 
казки. Також можна запропонувати дитині намалювати картину на сюжет якої-
небудь казки, а потім придумати її нове закінчення і розповісти його іншим 
дітям. 

З’ясувавши особливості обдарованої дитини, її несхожість, можна 
зрозуміти творчий потенціал такої дитини і напрямки якими їх слід розвивати. 
Використання методу казкотерапії в умовах воєнного стану допоможе дітям 
продовжувати розвивати уяву як джерело власної обдарованості та сприятиме 
гармонічному становленню особистості впродовж вирішальних для країни часів. 
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Abstract. The article considers the peculiarities of working with gifted students in 
the institution of professional higher education. Effective methods and forms of 
training organization are determined, as well as requirements for teachers who work 
with gifted youth. 

Keywords: giftedness, creative abilities, professional motivation, institution of 
professional higher education, methods and forms of education organization. 

 
Сучасне суспільство ставить певні вимоги до особистості: бути 

самостійною, мати усвідомлену громадянську позицію, бути відповідальною, 
толерантно ставитися до життєвих принципів інших людей. Саме у 
педагогічному  фаховому коледжі ці вимоги мають знайти своє втілення як 
результат освіти майбутніх педагогів. 

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована особистість 
– індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Індивідуальний підхід до 
обдарованої дитини перш за все як до особистості необхідний для того, щоб вона 
реалізувала повноцінно свій дар.  

Головна мета педагогічного фахового коледжу – виховання відповідальної 
особистості, здатної до самоосвіти  та саморозвитку, яка вміє критично мислити, 
знаходити та опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати 
отримані знання, творчо вирішувати завдання та вміти бачити перспективу 
розвитку будь-якої проблеми. 

Формування творчої особистості, розвиток індивідуальних здібностей і 
талантів є пріоритетним напрямом освітнього процесу. Педагогічна діяльність 
повинна бути спрямована на впровадження нових педагогічних технологій 
навчання, психологічний супровід. 

Задача педагога – пошук обдарованої молоді; створення умов для розвитку 
здібних та обдарованих здобувачів освіти; підтримка та стимулювання розвитку 
інтелектуально та творчо обдарованих дітей. У процесі своєї діяльності викладач 
повинен розробляти індивідуалізовані програми; створювати теплу, емоційно 
безпечну атмосферу в колективі; установити зі здобувачами освіти зворотний 
зв’язок; використовувати різноманітні стратегії навчання; сприяти формуванню 
позитивної самооцінки здобувача освіти; сприяти творчості та роботі уяви; 
стимулювати розвиток розумових процесів вищого рівня; проявляти повагу до 
індивідуальності здобувача освіти. 

Працюючи з обдарованою молоддю, викладачі ставлять якомога більше 
відкритих запитань і допомагають під час обговорення. Вони провокують здобувачів 
освіти виходити за межі типових відповідей. Крім того, викладачеві важливо 
володіти даром навіювання, уміти аргументовано переконувати, бути неупередженим, 
справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на 
прагнення здобувача освіти до творчості, на його етичні вчинки. 
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Щоб створити атмосферу, яка може надихати дитину або руйнувати її 
впевненість в собі, викладач у своїй діяльності може використовувати такі 
методи як стимулювання бажання здобувачів освіти працювати самостійно; 
заохочування до роботи над проєктами; заохочування до максимальної 
захопленості в спільній діяльності; виключення будь-якого тиску на дітей, 
створення розкутої атмосфери; надання свободи вибору в галузі застосування 
здібностей. 

Плануючи роботу з обдарованою молоддю,  необхідно викладачеві досягати 
належної змістовної наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації 
та різноманітні види пошукової аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. 
Педагог підбирає зміст так, щоб навчальна інформація доповнювалася 
науковими відомостями, забезпечуючи високий темп освоєння інформації 
здобувачами освіти. 

Серед методів навчання обдарованої молоді повинні превалюювати 
самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, 
умінь і навичок. Домашні завдання несуть творчий, диференційований характер. 

Отже, обдаровані діти – майбутнє нації, інтелектуальна еліта, гордість 
України, а тому перед кожним педагогом стоїть завдання, спрямоване на 
забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення 
оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. 
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ОБДАРОВАНІСТЬ: ЯК ЇЇ РОЗПІЗНАТИ І РОЗВИВАТИ 
Анотація: питання обдарованості і її розвиток є актуальною для вчителів і 

школярів різного віку. Диференціація навчання передбачає різний рівень завдань 
і вправ відповідно до уже наявних здібностей учнів. Дана стаття має намір 
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розширити погляди на поняття обдарованості, показати складності у роботі з 
обдарованими дітьми.  

Ключові слова: обдарованіст ь, т алант , розвит ок, школа, олімпіади, навчання, 
розвит ок, диференціація завдань. 

Key words: giftedness, talent, development, school, olympiads, training, development, 
differentiation of tasks. 

 
Важливим питання у підготовці обдарованих учнів до олімпіад і конкурсів 

є правильне розпізнання цієї самої обдарованості. Здавалося б що тут складного? 
Хто більше всіх відповідає, розв’язує складні завдання, має стабільно гарні 
оцінки – той і обдарований. Але в такому випадку часто плутають спеціальну 
обдарованість і загальну обдарованість (дуже схожа на випереджаючий або 
ранній розвиток) дитини. 

При загальній обдарованості (або ранньому розвитку) дитина раніше за 
однолітків вчиться писати, читати, учень у 5 класі може розв’язувати завдання за 
7 клас, а у 8 класі за 9. Проблема таких учнів у тому, що вчитель сприймає це за 
спеціальну обдарованість (до чогось одного, саме до своєї дисципліни) і обирає 
цього учня для підготовки до олімпіади, наприклад з історії, але разом з цим цей 
учень випереджає однокласників і з інших предметів, тому його готують і до 
математики, хімії, фізики.  

Результат очевидний – дитина не встигає, перенапружується фізично і 
психологічно. А оскільки такі діти ще й добре виховані, то вони не можуть 
відмовити вчителям і змушені тягти цей тягар. А ще інколи олімпіади з різних 
предметів проходять в один день і доводиться вибирати. А вчителі ображаються 
за цей вибір і починається : «а, ти вибрав фізику, а я тебе до історії готувала, 
значить поставлю не 11, а 7, а 11 нехай по фізиці ставлять…» 

Справжня ж спеціальна обдарованість буває дуже рідко, але її ні з чим не 
сплутати. Обдарована дитина розв’язує задачі не на кілька класів на перед, а сама 
ставить задачі, знаходить нестандартні шляхи розв’язку, намагається глибше 
цікавитися предметом, задає безліч питань, або, наприклад, малює не так як старші, 
а так як ніхто, так як дорослий не намалює. Така дитина цікавиться як правило 
одним предметом, а з інших має тверду трійку і не сприймає це близько до серця. 
Таку дитину не треба готувати до конкурсів – вона готується сама, їй можна 
порекомендувати цікаву книгу, підібрати різнопланові нестандартні завдання, 
перевірити їх, привернути увагу до помилок. У таких дітей буває дуже багато 
помилок із неуважності, жахливий почерк, їх досить важко заставити щось робити. 
Інколи їм складно висловити свою думку, але ту думку варто послухати! Ось над 
цими мінусами  і слід працювати вчителю з обдарованими дітьми.  

Що ж робити, якщо справді обдарованих нема, а до олімпіади готувати 
потрібно. 
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По-перше, обговорити заздалегідь на які олімпіади йде дитина і якщо ваша 
буде десь шоста, то краще не треба, далі районного рівня Ви не підете. По-друге, 
взяти учня, якому Ваш предмет потрібен для ЗНО і його все одно доведеться 
вчити, а тут ще й вчитель допоможе при підготовці. По-третє, можна взяти 
третього чи четвертого учня в рейтинзі класу (якщо перших уже записали на всі 
олімпіади і МАН) і працювати з ним. Плюси «третіх» учнів: 

1) їм дуже приємно, що вибрали саме їх, а не відмінника Петрика, якому 
вони як правило заздрять і конкурують з ним; 

2) ці учні не готуються до інших олімпіад, а займаються тільки Вашою 
хімією; 

3) у них є вільний час для додаткових після урочних занять; 
4) у таких дітей немає «зіркової хвороби», яка буває у відмінників і через 

яку вони не сприймають критику і тому з ними важче працювати; 
5) можливо найголовніший пункт, Ви не чекаєте від них суперрезультат і 

тому не розчаровуєтеся, коли щось іде не так, коли вони не встигають, 
допускають помилки, не читають все , що задали і розв’язують не всі задачі. 

Як же все-таки готувати до олімпіад і конкурсів обдарованих і не 
обдарованих здобувачів освіти? 

1. Додатково більш глибоко пройти разом теоретичну частину матеріалу, 
підібрати одну хорошу книгу, де більш глибоко буде поданий матеріал, а також 
одну книгу, де буде щось цікаве з даного предмету. 

2. Підібрати вправи і задачі. Розв’язувати завдання минулих олімпіад. Ці 
вправи варто робити як разом так і самостійно. 

3. Шукати інформацію в інтернеті, канали  з популяризаторами даної науки 
на youtube. 

4. Дуже уважно аналізувати успіхи і невдачі (помилки). 
5. Робити розвантажувальні дні: заняття на природі, перегляд фільмів, які не 

обов’язково з даної теми, але по-своєму цікаві і наукові, ходити в музеї, 
зоопарки, на виставки. 

6. Дуже багато працювати самому вчителю: знаходити вільний час для 
додаткових занять (учні це цінять, вони відчувають Вашу зацікавленість і бачать 
що Вас не просто примусило керівництво відправити когось на олімпіаду), 
шукати вправи і завдання, об’єднувати їх  в тематичні групи, шукати літературу, 
відео ресурси, вчити правильно користуватися інтернетом. 

Особисто я більш ніж переконаний, що якщо займатися додатково 1 раз на 
тиждень в позаурочний час, то можна підготувати здобувача освіти до перемоги 
в районній олімпіаді (МАН), призового місця на обласній олімпіаді, а може і 
вище… 
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Мені ближче думка, що незважаючи на наявність чи відсутність 
обдарованості, завдяки праці, наполегливості, бажанню навчатися і навчати 
можна досягти успіхів у науці, спорті, бізнесі і взагалі в житті. 
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Описано досвід роботи з вихованцями гуртків «Геологія, геохімія та 
мінералогія» і «Основи науково-дослідницької діяльності» комунального 
позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради» в умовах воєнного стану, запровадженого в 
Україні. Показано, що незважаючи на важкі часи за допомогою інформаційно-
цифрових технологій можна проводити діяльність з підтримки і розвитку 
обдарованості у молоді. Активне залучення вихованців гуртків до різноманітних 
проєктів сприятиме поповненню кадрового потенціалу країни у науково-
дослідницький і творчій діяльності. 

Ключові слова: обдарованість, учнівська молодь, гурткова робота, Мала 
академія наук України, інформаційно-цифрові технології, воєнний стан 

The experience of working with pupils of the circles «Geology, geochemistry and 
mineralogy» and «Fundamentals of research activities» of the Municipal out-of-school 
educational institution «Тhe Junior Academy of Sciences for Students» of the 
Dnipropetrovsk Regional Council» in the conditions of martial law introduced in 
Ukraine is described. It is shown that, despite in difficult times, with the help of 
information and digital technologies, it is possible to carry out activities to support 
and develop giftedness among young people. The active involvement of pupils of circles 
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in various projects will help replenish the country’s human resources in research and 
creative activities. 

Keywords: giftedness, student youth, group work, Small Academy of Sciences of 
Ukraine, information and digital technologies, martial law 
 

В Україні створено дієву систему виявлення і розвитку обдарованості 
молоді, через яку реалізується державна політика щодо залучення юного 
покоління до науково-дослідницької роботи в різноманітних галузях науки, 
техніки, культури і мистецтва. Основою цієї системи є Національний центр 
«Мала академія наук України» (НЦ «МАН України»). На поточний момент у 
закладі нараховується 25 територіальних відділень [3]. 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» (КПНЗ «МАНУМ» ДОР») 
є регіональним осередком НЦ «МАН України». Кількість наукових відділень, у 
яких проводиться робота КПНЗ «МАНУМ» ДОР», становить дванадцять. В них 
поєднані шістдесят сім наукових секцій. Метою закладу проголошено пошук, 
підтримку, залучення до наукових досліджень і створення умов для подальшої 
творчості та наукової діяльності обдарованої молоді. Досягнення мети 
реалізується через успішне виконання декількох завдань [1], серед яких 
основними є: 

– функціонування в рамках державної політики щодо позашкільної освіти 
юнацтва та молоді; 

– виявлення, розвиток і підтримка обдарованих дітей через стимулювання 
їх здібностей до творчості, наукової та дослідницько-експериментальної 
діяльності; 

– методична підтримка навчальних закладів загальної середньої освіти щодо 
роботи з обдарованими учнями; 

– допомога юному поколінню у виборі майбутньої професійної діяльності з 
урахуванням їх здібностей; 

– всебічний розвиток вихованців, разом зі стимулюванням їх до науково-
дослідницької діяльності популяризація серед них здорового способу життя і 
формування національної свідомості й активної громадської позиції. 

Навчально-виховну роботу у КПНЗ «МАНУМ» ДОР» проводять з 
диференційованим підходом до кожного з вихованців, з урахуванням його віку, 
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я. 
Заклад здійснює навчання з використанням заочної і очної форм. Заочна 
передбачає проведення трьох сесій на рік – восени (установча), взимку і навесні. 
Очна форма передбачає щотижневу індивідуальну та гурткову роботу за 
секціями наукових відділень НЦ «МАН України». За відкритими даними [2] у 
поточному навчальному році мережа гуртків КПНЗ «МАНУМ» ДОР» нараховує 
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63 гуртка, які проводять роботу у 24 наукових напрямах: літературознавство, 
англійська мова, науково-технічний, геологічний, основи науково-дослідницької 
діяльності та ін. Загальна кількість вихованців становить 985 осіб. 

До співпраці з КПНЗ «МАНУМ» ДОР» залучено понад 20 наукових установ, 
закладів вищої освіти та громадських організацій Дніпропетровської області. 
Деякі серед них: Фонд підтримки європейсько-українського співробітництва 
«Єдність», Дніпропетровський дитячо-юнацький центр «Веснянка», 
Криворізький ботанічний сад, Станція юних натуралістів Жовтневого району м. 
Кривий Ріг, Криворізький природничо-науковий ліцей та ін. Загальна кількість 
науковців та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 
області, які залучені до діяльності КПНЗ «МАНУМ» ДОР» нараховує понад 
сотню осіб, кількість вчителів загальноосвітніх навчальних закладів перевищує 
тисячу. 

У рамках співробітництва з Криворізьким природничо-науковим ліцеєм 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗО «КПНЛ») на його базі 
функціонують три гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР»: «Геологія, геохімія та 
мінералогія», «Основи науково-дослідницької діяльності» і «Технічні науки». 
Загальна кількість вихованців у поточному навчальному році складає 90 осіб. 
Понад 50 % вихованців взяли участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів членів МАН, серед них 37 стали призерами і переможцями І-го і ІІ –
го турів і двоє вийшли до ІІІ-го Всеукраїнського туру. 

Типовою рисою сьогодення є динамічна мінливість освітнього простору, з 
якою стикаються всі учасники начального процесу, зокрема вихованці 
позашкільних закладів. Особливо гостро постає проблема швидких змін умов і 
ритму навчання у зв’язку з викликами різного рівня – глобального, державного і 
локального. 

До викликів всесвітнього рівня відносяться спалахи пандемічних 
захворювань, державного – воєнний (в зв’язку з бойовими діями) і надзвичайний 
(обумовлений стихійними лихами, епідемічними захворюваннями тощо) стан в 
межах територій окремих країн, локального – загроза терористичних актів 
(повідомлення про мінування та інші негаразди в межах окремих регіонів, міст, 
районів тощо). Вимушеними заходами в зв’язку із зазначеними викликами 
стають міграція з небезпечних регіонів родин з дітьми шкільного віку, 
подовження канікул, ущільнення графіку навчального процесу і періодичне 
введення дистанційної форми навчання. В такій ситуації гостро постає проблема 
збереження функціонального зв’язку з обдарованими дітьми – вихованцями 
гуртків КПНЗ «МАНУМ» ДОР». На допомогу вирішення зазначеної проблеми 
стають інформаційно-цифрові технології. Метою публікації є опис досвіду 
роботи з вихованцями гуртків «Геологія, геохімія та мінералогія» і «Основи 
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науково-дослідницької діяльності» в умовах воєнного стану, запровадженого в 
Україні. 

Запорукою плідної роботи гуртків стала система функціональності, яку 
можна умовно представити у вигляді піраміди. Її рівнями, знизу доверху, є: 1) 
загальна цифровізація суспільства; 2) інформаційно-освітній простір НЦ «МАН 
України» та його регіонального осередку КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; 3) попередній 
досвід дистанційної форми роботи; 4) додаткові заходи під час воєнного стану. 

Цифровізація суспільства, тобто фізичне наповнення оточуючого 
середовища електронно-цифровими пристроями, засобами і системами для 
електронно-комунікаційного взаємозв’язку між ними, і відповідно, споріднення 
віртуального і фізичного простору, триває з другої половини минулого століття. 
Активна фаза цього процесу протікає останні 20 років. В результаті можна 
констатувати, що відбулась цифрова трансформація сфер життєдіяльності у 
більш сучасні і ефективні форми. Купівля квитків на транспорт, оплата 
комунальних послуг, замовлення і отримання електронних копій різних 
документів тощо – стало набагато зручнішим і комфортним завдяки 
цифровізації. Фактично у кожній родині з дітьми шкільного віку є декілька 
пристроїв і спеціальне обладнання для інтегральної взаємодії сім’ї з 
інформаційним середовищем. 

Інформаційно-освітній простір НЦ «МАН України» та його регіонального 
осередку КПНЗ «МАНУМ» ДОР», до якого мають вільний доступ усі бажаючі, 
зокрема вихованці гуртків, було створено на офіційних сайтах зазначених 
установ, а також сторінках у соціальних мережах, наприклад, на Facebook. Усі 
зацікавлені особи мають змогу отримати необхідну інформацію про діяльність 
закладів, про конкурс-захист та інші заходи (конференції, семінари, турніри 
тощо). Ознайомитись з науковими статтями, прослухати відео-уроки з лекціями 
і практичними завданнями, спробувати себе у проходженні тестів. Таке надання 
інформаційних ресурсів підвищує мотивацію вихованців до саморозвитку і 
самоосвіти. 

Попередній досвід дистанційної форми роботи у сфері освіти пов’язаний з 
пандемією COVID-19 впродовж двох попередніх (2019-2020, 2020-2021 
навчальних років) і на початку поточного року. Також дистанційну форму було 
використано для роботи гуртків у зв’язку з локальними загрозами терористичних 
актів у м. Кривий Ріг у кінці січня і на початку лютого 2022 р. До правоохоронних 
органів надходили повідомлення про масові мінування закладів освіти. В 
результаті такого досвіду були отримані навички робити з платформами для 
занять-конференцій Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. З їх допомогою 
проводились поточні заняття і етапи конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів членів МАН. 
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З моменту введення в Україні воєнного стану були проведені додаткові 
заходи, а саме: 

1) впровадження канікул у перші два тижні; 
2) моніторинг за локацією вихованців гуртків; 
3) робота з психологічної підтримки; 
4) створення максимально можливих безпечних умов під час перебування 

на он-лайн заняттях; 
5) інформування про вибухонебезпечні предмети, правила поведінки при 

хімічних та повітряних атаках тощо; 
6) поповнення освітнього простору КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; 
7) проведення додаткових он-лайн занять під егідою НЦ «МАН України»; 
8) залучення вихованців до участі у тематичних виховних заходах, 

конференціях, конкурсах; 
9) корегування тем науково-дослідницьких робіт вихованців з урахуванням 

поточного стану. 
Проведення зазначених заходів було не можливе без використання 

інформаційно-цифрових технологій. 
Під час позачергових канікул і до поточного часу проводиться моніторинг 

місць перебування вихованців гуртків. До груп у месенджерах Viber і Telegram 
додатково до контактів вихованців за можливістю були додані контакти батьків 
і представників навчальних закладів. 

Робота з психологічної підтримки проводилась і триває дотепер на кожній 
он-лайн зустрічі з вихованцями, адже емоційно-сприятливий клімат у 
навчальному середовищі сприяє виникненню у вихованців почуття захищеності, 
відволікає від важких думок, стимулює ініціативу і потребу в розумовій 
діяльності. Для підвищення ефективності такої роботи для керівників гуртків 
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» спеціалістом-психологом проводились тренінги з 
використанням платформи Zoom. Опановані методики стали в нагоді під час 
спілкування з вихованцями. 

Для забезпечення максимально можливих безпечних умов під час 
перебування на он-лайн заняттях гуртка вихованці були поінформовані про 
необхідність облаштування робочого місця у найбільш захищеній частині 
помешкання. Для своєчасного повідомлення про загрозу повітряних атак 
використовується застосунок «Повітряна тривога», який встановлено на декілька 
смартфонів, щоб не пропустити сповіщення. 

Інформування вихованців про вибухонебезпечні предмети, правила 
поведінки при хімічних та повітряних атаках, про загрозу затягування до 
шпигунської мережі тощо проводилось на поточних заняттях гуртків з 
використанням методичних матеріалів, наданих методистам КПНЗ «МАНУМ» 
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ДОР». Додатково був проведений захід «Попереджений – означає збережений», 
на якому з використанням інформаційних матеріалів, розміщених на сайті 
Криворізького національного університету, вихованці були ознайомлені: 1) із 
загальним виглядом мін, снарядів, гранат; 2) з прийомами захисту при хімічній 
атаці різними небезпечними речовинами; 3) з медіа-ресурсами, за якими можна 
полегшити свій пригнічений психолого-емоційний стан. 

Поповнення освітнього простору КПНЗ «МАНУМ» ДОР» відбувається 
через розміщення на сайті закладу презентацій і відеороликів навчальних лекцій, 
практичних занять, тематичних вікторин, віртуальних подорожей музеями, 
майстер-класів тощо. Так, за розробки авторів публікації, були розмішені лекції 
і практичні заняття з «Основ гемології» – науки про дорогоцінне каміння, а також 
лекції з розвитку креативного мислення у обдарованої молоді. 

Під егідою НЦ «МАН України» в рамках он-лайн школи для вихованців 
гуртків з усіх регіональних осередків у березні-квітні 2022 року були проведені 
заняття за темами: 1) систематизація і обробка дорогоцінного каміння і 2) 
креативність та інші типи мислення. 

Одним із дієвих способів відволікти вихованців від пригніченого 
емоційного стану є їх залучення до різноманітних тематичних виховних заходів, 
конференцій, конкурсів. Були проведені тематичні заходи до Дня пам’яті жертв 
політичних репресій – лекція на тему «Репресовані геологи», до Дня Науки – 
вихованка Шилова Софія підготувала інформацію і розмістила пост про вчену, 
лікарку і педагога Мері Корінну Патнам Якобі. Вихованці Католіченко Антон і 
Михайлова Валентина брали участь у національному фіналі Олімпіади Геніїв 
(конкурс проєктів екологічного спрямування для школярів 8-11 класів); 
Католіченко Антон отримав бронзову нагороду. З цими вихованцями також були 
підготовлені тези для публікації у матеріалах конференції. Команда «Fly to Sky» 
з гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» підготувала фрагмент 
відео-звернення до команд-фіналістів DI-олімпіади. Через воєнний стан в 
Україні національний тур цього заходу не було проведено своєчасно, тому наша 
країна не могла представити на Міжнародний тур DI-олімпіади команд-
переможців. Організаторами була запропонована така форма присутності: у 
приміщенні, де відбуватиметься фінал облаштовано інформаційну локацію, 
присвячену командам з України, на ній транслюватиметься відео-звернення від 
усіх вітчизняних DI-команд. 

Корегування тем науково-дослідницьких робіт вихованців з урахуванням 
воєнного стану проводилось відповідно до можливостей науково-дослідницької 
роботи у поточний час. Як приклад наведемо тематичний напрям з дослідження 
колекцій марок, на яких зображені мінерали, гірські породи та фасілії 
(палеонтологічні рештки викопних тварин і рослин). Робота над колекцією 
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поштових марок Литовської республіки наштовхнула одного з вихованців гуртка 
«Геологія, геохімія та мінералогія» до написання есе на тему «Історія за однією 
маркою». На ній наведено фото валуна із барельєфним зображенням двох 
льотчиків і напис литовською «Puntuko akmuo». За допомогою он-лайн 
перекладача було встановлено, що це фото валуна Пунтукас. Далі, з 
інформаційних джерел [4, 5] вихованцем було встановлено, що цей камінь є 
пам’ятником природи, другим за розмірами величезним обкатаним каменем у 
Литві. Він знаходиться неподалік міста Аникщяй, у Лігумайському лісі, на 
лівому березі ріки Швянтойї. Ймовірним походженням валуна є діяльність 
льодовика. За складом він відноситься до граніту. Під час Другої світової війни 
(1943 р.) скульптор Бронюс Пундзюс на валуні Пунтукас виколов зображення 
пілотів Стяпонаса Дарюса і Стасіса Гіренаса, які здійснили переліт через 
Атлантичний океан, а також слова їх заповіту. Саме історія про героїчний вчинок 
представників литовського народу надихнула вихованця обрати тему своїх 
наукових досліджень, які будуть охоплювати літературознавство, геологію, 
географію, історію і культурологію. Наразі робота триває. 

Незважаючи на важкі часи в нашій країні за допомогою інформаційно-
цифрових технологій можна проводити діяльність з підтримки і розвитку 
обдарованості у молоді. Активне залучення вихованців гуртків КПНЗ 
«МАНУМ» ДОР» до різноманітних проєктів сприятиме поповненню кадрового 
потенціалу країни у науково-дослідницький і творчій діяльності. 
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МОНІТОРИНГ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 
В БЕРЕЗОВОРУДСЬКОМУ ЗЗСО 

Публікація розкриває зміст роботи з обдарованими здобувачами освіти в 
закладі. Робота містить складники моніторингу та аналіз кожного з них. 
Освітній процес в Березоворудському ЗЗСО носить системний характер і 
забезпечує навчання та виховання молодого покоління, здатного задовольняти 
вимоги сучасного суспільства. Постійно триває вдосконалення освітнього 
процесу. 

 
Обдарованість – це цілий комплекс різних якостей, серед яких основними є: 

інтелект, творчість та мотивація. Основними методами виявлення дітей із 
ознаками обдарованості є: спостереження, опитування батьків, учителів, учнів та 
психологічна діагностика (тестування). Найбільш цінну інформацію про дитину 
та її здібності дає спостереження. Для моніторингу роботи з обдарованими 
здобувачами освіти  в закладі  проаналізуємо такі складники: реалізація прав 
особистості на освіту; організація освітнього процесу для ефективної роботи з 
обдарованою молоддю; навчальні досягнення здобувачів освіти; виховна робота 
у ЗЗСО. 

Реалізація прав особистості на освіту (аналіз за 3 роки) 
У 2019–2020 навчальному році у Березоворудському ЗЗСО було 10 класів, з 

них, 1 клас з інклюзивною формою навчання. Навчалося 135 учнів (1 учениця з 
ООП 1 учень навчався за екстернатною формою). Учні 10-11 класів та їх батьки 
обрали профіль навчання українська філологія. 

 
Класи  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 17 уч 17 уч 11 уч 11 уч 11 уч 19 уч 15 уч 0 уч 10 уч 10 уч 

 
З них 48 дітей із сіл: Вечірки, Мар’янське та Крячківка. Для дітей, які 

проживають на відстані від школи понад 3 км, реалізована програма «Шкільний 
автобус». Навчання в 1–4, 5–11 класів здійснювалося за програмами для 
загальноосвітніх шкіл. Навчальний план для 1–4, 5–8, 10–11 класів у варіативній 
складовій включав курси за вибором: 

mailto:tsiganko@brrudka.education
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№ 
з/п 

Назва курсів, 
факультативів 

Наявність відповідного 
грифа МОН Клас Кількість 

учнів 

1. 

 

Зарубіжна література 
(курс за вибором) 

Лист ІІТЗО від 
05.03.2014 № 14.1/12-Г-
317 

3 12 

4 12 

2. Математика.(Факульт
атив) 

Протокол ШМО від 
28.08.2018 № 06 

10 11 

11 10 

Навчально-матеріальна база закладу забезпечувала можливість у повному 
об’ємі виконувати навчальний план закладу. Березоворудський заклад мав: 5 
інтерактивних дошок, 2 комп’ютерні класи, кабінети: фізики, хімії, 1, 2 класи 
НУШ. Випускники 9, 11 класів продовжують отримувати середню та вищу 
освіту.  

У 2020–2021 навчальному році у Березоворудському ЗЗСО було 10 класів, з 
них, 1 клас з інклюзивною формою навчання. Навчалося 138 здобувачів освіти (1 
учениця з ООП,1 учень навчався за екстернатною формою).  

11 клас навчався за профілем українська філологія. 
Класи  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
17 уч 13 уч 17 уч 17 уч 10 уч 12 уч 10 уч 17 уч 15 уч 0 уч 10 уч 

З них 45 дітей із сіл: Вечірки, Мар’янське та Крячківка. Для дітей, які 
проживають на відстані від школи понад 2 км, реалізована програма «Шкільний 
автобус». Навчання  в  1-4, 5-9,11  класів  здійснювалося  за    програмами  для 
загальноосвітніх  шкіл.  Навчальний  план    для  1-4, 5-8, 11  класів  у  варіативній 
складовій  включав  курси  за  вибором: 
№ 
з/п 

Назва курсів, 
факультативів 

Наявність відповідного 
грифа МОН 

Клас Кількість 
учнів 

1 Математика 
(факультатив) 

Протокол ШМО вчителів 
природничих наук 

11 10 

Навчально-матеріальна база  закладу  забезпечує можливість у повному 
об’ємі виконувати  демонстраційні досліди, проводити лабораторні та практичні 
роботи, практикуми з усіх навчальних предметів. Заклад мав: 5 інтерактивних 
дошок, 2  комп’ютерні класи, кабінети: фізики, хімії, біологіїї, 1–3 класи НУШ.  
Випускники 9, 11 класів  родовжують  отримувати  середню та вищу освіту.  

У 2021–2022 навчальному році у Березоворудському ЗЗСО було 10 класів, з 
них, 1 клас з інклюзивною формою навчання. Навчалося 138 здобувачів освіти  
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(1 учениця з ООП, 1 учень навчався за екстернатною формою). Здобувачі освіти 
10 класу та їх батьки обрали профіль навчання українська філологія. 

Класи  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 уч 18 уч 13 уч 17 уч 16 уч 10 уч 11 уч 10 уч 17 уч 8 уч 0 уч 

З них 44 дітей із сіл: Вечірки, Мар’янське та Крячківка. Для дітей, які 
проживають на відстані від школи понад 2 км, реалізована програма «Шкільний 
автобус». Навчання в 1–4, 5–9, 11 класів здійснювалося за програмами для 
загальноосвітніх шкіл. Навчальний план для 1–4, 5–8, 11 класів у варіативній 
складовій включав курси за вибором: 

№ 
з/п 

Назва курсів, 
факультативів 

Наявність відповідного 
грифа МОН Клас Кількість 

учнів 
1 Математика 

(факультатив) 
Протокол ШМО вчителів 
природничих наук 10 8 

28 березня 2022 року набув чинності наказ МОН України №274 «Про деякі 
питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в 
умовах воєнного стану в Україні». Згідно даного наказу надано дозвіл на 
навчання учням з числа внутрішньо переміщених осіб за дистанційною формою 
навчання (1 клас – 1 учень, 2 клас – 2 учні, 3 клас – 1 учень, 4 клас – 2 учні, 5 клас 
– 1 учень, 7 клас – 1 учень, 8 клас – 1 учень, 9 клас – 1 учень, 10 клас – 3 учні).   
У зв’язку з воєнним станом в країні, 5 здобувачів освіти закладу виїхали за 
кордон. Вони продовжили навчання у нашому закладі за дистанційною формою 
і у закладах освіти за кордоном одночасно.                                                                                                                                       

Навчально-матеріальна база закладу забезпечує можливість у повному 
об’ємі виконувати  навчальний план. Кожен учитель-предметник має ноутбук. 
Крім того, заклад має 7 інтерактивних дошок, два комп’ютерні класи, 
5 проекторів, кабінети: фізики, хімії, біології, історії, 1–4 класи НУШ.  
Випускники 9, 11 класів продовжують отримувати  середню та вищу освіту. 

Висновок: усі учні території обслуговування мають доступ до здобуття 
якісної освіти.  

1.Організація освітнього процесу для ефективної роботи з обдарованою 
молоддю 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», плану роботи школи, розвитку професійної 
компетентності, творчої активності педагогічних працівників, результативного 
впровадження в практику роботи школи досягнень психолого-педагогічної 
науки, новітніх педагогічних технологій, керуючись Положенням про методичну 
роботу закладу було спрямовано: забезпечення ефективного управління 
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закладом у процесі; реалізації НУШ; підвищення якісного рівня освітніх послуг; 
створення розвивального середовища для успішної діяльності вчителів, 
безперервного професійного зростання, що забезпечить прагнення до 
відповідності кваліфікаційним вимогам «Учителем школи» та вироблення 
власної траєкторії розвитку; виховання в учнів цілісної системи цінностей і 
духовних пріоритетів; розбудову системи моніторингу якості освітніх послуг; 
підготовку учнів до ЗНО; ефективне використання новітніх технологій 
(комп’ютерно-інформаційних, мультимедійних та інтерактивних); створення 
умов для творчої співпраці учителя та учня; використання ефективних форм 
роботи з обдарованими дітьми; розвитку зв’язків у межах трикутника: учитель-
учень-батьки; розбудову громадсько-активної школи, як культурно-освітнього 
осередку на селі. 

Як пріоритетним напрямком роботи було визначено підвищення якості 
освіти через удосконалення роботи педагогів, підвищення відповідальності за 
результати своєї праці. У школі діє методична рада, шкільні професійні 
педагогічні спільноти (ШППС). 

З метою створення системи ефективного управління діяльністю закладом 
було організовано для керівників ШППС навчання по темі «Інноваційно-
управлінська діяльність: теорія і практика». 

Педагогічний колектив працював над розвитком моделі громадсько-
активної школи (ГАШ).  

У школі створено систему допрофільної підготовки, яка передбачає 
психолого-педагогічне діагностування школярів, налагодження дієвої 
діагностики рівня навчальних досягнень здобувачів освіти основної школи, 
профконсультаційну психодіагностику з метою визначення професійних 
інтересів і якостей школярів. 

Спільно з педагогічним колективом ДНЗ «Берізка» систематизовано роботу 
«Школи відповідального батьківства». За укладеною угодою між учителями 
початкових класів та вихователями дитячого садка, продовжено співпрацю 
спрямовану на реалізацію наступності та системності в освітньому процесі. 
Вчителі початкових класів розробили технологію наскрізного портфоліо дитини 
та забезпечили його впровадження. 

Створено та поповнюється шкільний банк даних про дітей, які потребують 
корекції відхилень у розвитку особистості. Надається консультативно-
методична допомога дитині з особливими освітніми потребами та батькам, які її 
виховують. 

Практичним психологом проводились практичні заняття з учителями-
предметниками «Діагностика для практики».               
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Активно працювала творча група вчителів щодо проблеми формування 
внутрішньої вмотивованості дитини до навчання, саморозвитку, толерантної 
співпраці з учителями. Ними було проведено ряд тренінгів, практичних занять 
на тему «Формування навичок позитивної педагогіки», які сприяли розвитку 
вмінь проводити поглиблений аналіз власних цінностей та формуванню 
елементів внутрішної мотивації.                                                            

Особливу увагу було звернено на  зайнятість учнів у позаурочний час 
шляхом залучення їх до роботи гуртків, секцій, клубів, факультативів, 
консультаційних пунктів. 

Систематизовано роботу щодо попередження дитячої бездоглядності, 
правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі.                                        
Удосконалено роботу шкільної учнівської служби з розв’язання конфліктів. 

Методична рада забезпечила повну реалізацію системи атестації 
педагогічних працівників школи. Стимулювалась самоосвітня робота вчителів з 
метою підвищення їх професійної майстерності та творчого потенціалу. 

Усі вчителі початкових класів успішно пройшли сертифікацію педагогічних 
працівників. Учителька англійської мови, пройшла навчання в Державній службі 
якості освіти та стала експертом з інституційного аудиту закладів загальної 
середньої освіти. 

Висновок: методична робота закладу побудована на позитивну працю з 
обдарованими здобувачами освіти в закладі.  
3. Навчальні досягнення учнів 5-11 класів 

Результати навчальних досягнень  учнів 5-11 класів: 
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Висновок: робота з учнями під час навчального процесу здійснювалась 

систематично і мала високу ефективність, про що свідчать результативність  
навчальних досягнень учнів. 

4. Виховна робота у закладі 
Концепція виховання здобувачів освіти Березоворудського ЗЗСО має на 

меті конкретизувати основні напрями навчання і виховання, які розроблені 
Державною програмою «Освіта», законом України «Про загальну середню 
освіту», наповнити її реальним змістом з урахуванням  особливостей нашого 
регіону, традицій, специфіки школи та системи виховної роботи, яка складається 
в ній. Сьогодні стало реально можливим виховувати молодь на основі всебічного 
врахування особливостей способу життя, традицій, звичаїв, історичного шляху 
розвитку, культури й ментальності народу. Виховання учнів здійснюється в 
контексті національної та загальнолюдської культури, ґрунтується на свободі 
вибору мети життєдіяльності та поєднує  інтереси особистості, суспільства, 
держави, нації. 

Виховна робота побудована на основі районної виховної  програми 
«Паростки майбутнього» та розв’язання проблеми «Удосконалення навчально–
виховного процесу шляхами особистісно–орієнтованого навчання та виховання 
з використанням інтерактивних і комп´ютерно–інформаційних технологій».    
Становлення української державності, інтеграція у європейське і світове 
співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і 
побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка 
здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України 
як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна 
ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як 
особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над 



528 

виконанням якої працює колектив Березоворудського закладу – це виховати 
громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що 
відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської 
гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне до 
встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова 
підтримувати її існування. 

У сучасних умовах колектив закладу підійшов до розуміння того, що лише 
особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги 
суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою 
національною і громадянською свідомістю.  

У виховній роботі педагогічний колектив школи  спирався на 
загальнолюдські цінності: людина, сім’я, Батьківщина, праця, земля, творчість. 
Виховна робота побудована за такими напрямками:  громадсько-патріотичне 
виховання; національно-патріотичне виховання; морально-етичне виховання; 
художньо-естетичне виховання; фізичне вдосконалення і виховання потреби 
здорового способу життя; розвиток самоврядування; екологічне виховання; 
робота з сім’єю та сімейне виховання; економічне й професійне виховання; 
громадянське виховання. 

Висновок: Березоворудський заклад є одним із центрів громадянського 
виховання учнів, успішно працював над виконанням найважливішого завдання 
сучасної школи: виховання свідомого й активного громадянина України. 
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ОСНОВНІ НАПРАВЛЕННЯ І ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ STEM-ЦЕНТРІВ В 
УКРАЇНІ ( ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 
ГАЛУЗІ. STEM-ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ) 

Анотація. У статті представлені результати дослідження «Ефективність 
освітніх процесів в умовах модернізації освітньої галузі. STEM-центри в 
Україні», яке було проведено відділом STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти». Дослідження зосереджує свою увагу на динаміці 
створення та розвитку STEM-центрів/лабораторій, їх функціонування,  
напрями діяльності, доступності для здобувачів освіти. 

Ключові слова: STEM-освіта,  STEM- центри, STEM -лабораторії. 
Abstract. The article presents the results of the research "The effectiveness of 

educational processes in the modernization of the education sector. STEM-centers in 
Ukraine ", which was conducted by the Department of STEM-Education of Institute of 
education content modernization. The research focuses on the dynamics of creation 
and development of STEM-centers / laboratories, their functioning, activities, 
accessibility for students. 

Keywords: STEM- education, STEM-centers, STEM- laboratory. 
 
Відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

систематично проводить дослідження змісту, процесів та результатів розвитку 
вітчизняної SТЕМ-освіти. Основними завданнями таких досліджень є з’ясування 
реального стану впровадження та розвитку STEM-освіти в закладах освіти, 
аналіз динаміки створення STEM-центрів/лабораторій, отримання та 
інтерпретація даних щодо забезпечення науково-методичної, матеріально-
технічної баз STEM-освіти тощо. 

Дослідження дозволяють виявляти проблеми розвитку галузі, та виробляти 
шляхи їх подолання, оперативно приймати відповідні управлінські рішення 
спрямованні на підвищення якості STEM-освіти. 

mailto:stemmonitor@gmail.com
mailto:stemmonitor@gmail.com
mailto:stemmonitor@gmail.com
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Одне із таких досліджень («Ефективність освітніх процесів в умовах 
модернізації освітньої галузі.  STEM-центри в Україні», наказ ІМЗО № 79 від 
27.09.2021) було присвячено  розвитку STEM- центрів та STEM-лабораторій 
України, які є осередком сучасного освітнього простору та створюють умови 
щодо формування науково-орієнтованої світи на основі модернізації 
математично-природничих та гуманітарних профілів, сприяють популяризації 
інженерно-технологічних професій серед молоді. 

За результатами дослідження майже 70% STEM-центрів/лабораторій 
створені та функціонують на базі загальноосвітніх начальних закладах, 11% 
працюють у позашкільних навчально-виховних закладах, приблизно 5% діють на 
базі закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, 14% респондентів 
обрали варіант «інше» (Діаграма №1). 

Діаграма № 1 

 
 
Основними напрямами діяльності STEM-центрів/лабораторій є: 

робототехніка, програмування, інженерія, тривимірне моделювання, 
комп’ютерне моделювання, конструювання, фрезерні та лазерні технології, 
мехатроніка (Діаграма №2). Для роботи використовуються набори конструкторів 
для проведення занять з робототехніки, обладнання для проведення навчальних 
досліджень з предметів фізики, хімії, астрономії, біології та географії, 
інтерактивні комплекси, цифрові лабораторії та датчики, 3D-принтери. 
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Діаграма №2 

 
 

Цікавила думка респондентів щодо доступу здобувачів освіти до послуг 
STEM-центрів/лабораторій. 88,9% опитаних зазначили, що всі гуртки є 
безкоштовними та приймаються всі бажаючі. 7,2% відповіли, що послуги 
частково платні. 3,9% відповіли, що  послуги платні (Діаграма №3). 

Діаграма №3 

 
 
Одним із шляхів розвитку  STEM-центрів є співробітництво із зовнішніми 

учасниками, такими, як вищі навчальні заклади, академічні наукові установи, 
підприємства, бізнесструктури, громадські та інші організації. Результати 
опитування показали, що 40% STEM-центрів/лабораторій організували таку 
співпрацю (Діаграма №4).  
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Діаграма №4 

 
Отже, STEM-центри є осередком для формування критичного мислення, 

творчих здібностей, мотивації до науково-технічної сфери, розвиток наукового 
кадрового потенціалу країни. 
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«Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-
освіта). 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ВИХОВАНЦІВ У 
ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Анотація: У статті йдеться про науково-методичний супровід підготовки 
керівника гуртка закладу позашкільної освіти до роботи з обдарованими 
дітьми, акцентується увага на принципах педагогічної творчості педагога та 
творчих методах, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми. 
Розкрито поняття обдарованої дитини, сфери її обдарованості та завдання 
педагогічного супроводу обдарованих дітей.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
mailto:sofiya.chmyr@gmail.com


533 

Ключові слова: обдарованість, здібності, талановитість, геніальність, 
творча особистість, професійна готовність, форми роботи, етапи, виявлення, 
педагогічний супровід, творча діяльність. 

Summary:  The article deals with the scientific and methodological support of 
teacher training to work with gifted children, stages and forms of work with gifted 
children, emphasis is placed on the principles of pedagogical creativity of the teacher 
and creative methods that promote effective work with gifted children. The concept of 
a gifted child and the tasks of pedagogical support of gifted children are revealed. 

Key words: giftness, abilities, talent, genius, creative personality, professional 
readiness, forms of work, stages, identification, pedagogical support, creative activity.     

 
Проблема раннього виявлення та навчання талановитої молоді пріоритетна 

в сучасній дійсності. Від її вирішення залежить інтелектуальний та економічний 
потенціал держави у поствоєнний період розвитку нашої держави. 

Гуманізація та демократизація педагогічної праці, її спрямованість на 
розвиток особистості дитини, дитиноцентризм сприяють розробці авторських 
методик навчання, систем освіти. Проблема виявлення і розвитку обдарованості 
у дітей вимагають сьогодні від педагога вміння працювати в творчому режимі, 
нестандартних напрямах, створювати свою творчу лабораторію, опановувати 
специфічними формами і методами роботи з розвитку обдарованості дітей.    

Модернізація сучасної освіти передбачає орієнтацію навчання не лише на 
засвоєння дитиною певної суми знань, але на розвиток її особистості, 
пізнавальних та творчих здібностей, критичного мислення. Головним завданням, 
яке ставить перед собою педагог, є формування покоління молоді, яке буде 
захищеним і стабільним на ринку праці; здатним робити особистісний, духовно-
світоглядний вибір; матиме необхідні компетентності для інтеграції в 
суспільство на різних рівнях; здатним до навчання упродовж життя.  

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
пріоритетним напрямком розвитку освіти є підготовка людей високої 
освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного 
розвитку, освоєння і впровадження інноваційних та інформаційних технологій. 
У зв’язку зі зміною соціальних вимог відбувається переосмислення ролі педагога 
у процесі модернізації системи освіти, підвищуються вимоги до нього. 
Критично-креативна парадигма освіти потребує високої професійної 
компетентності керівника гуртка, наставника, його готовності до педагогічного 
співробітництва та співтворчості зі своїми вихованцями, до здійснення 
особистісно-зорієнтованого навчання. 

 Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, 
честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави 
надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу 
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українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати 
суспільство й державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому, 
щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ. 

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це 
насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих 
особистостях. Розвиток обдарованості дітей є одним із головних завдань 
удосконалення системи позашкільної освіти. Проте недостатній рівень 
психолого-педагогічної підготовки педагогів у роботі з дітьми, що виявляють 
нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної оцінки їх 
особистісних якостей і всієї їхньої діяльності, що зумовлює актуальність обраної 
нами теми дослідження.  

Попри значну кількість наукових досліджень різних аспектів порушеної 
нами проблеми, все ще потребують конкретизації теоретичні й практичні 
особливості методичної підготовки педагогів ЗПО до роботи з обдарованими 
дітьми. Назріла потреба й у систематизації всіх чинників, які репрезентують 
феномен обдарованості, розкритті умов середовища для його виявлення i 
розвитку.  

Актуальність проблеми посилюється й низкою виявлених суперечностей 
між: замовленням суспільства на фахiвцiв (педагогів, які вміють виявляти і 
розвивати обдарованість вихованців) та недостатньою розробленiстю теоретико-
методологічних засад реалiзації такої пiдготовки; потребами суспiльства щодо 
виявлення його інтелектуального ресурсу, розвитку обдарованих дiтей та 
реальним рiвнем професiйної готовності педагогів до вирішення означених 
завдань; запитами освiтньої практики на створення сучасних умов і застосування 
ефективних технологiй освітньо-розвивального простору для розвитку 
обдарованості та вiдсутнiстю ефективних педагогiчних умов та органiзацiйно-
методичного забезпечення їхньої підготовки до означеного напряму дільності. 

Виявленi нами прогалини у фундаментальних дослiдженнях i наявнiсть 
соцiального запиту на практичне разв’язання проблеми методичної пiдготовки 
педагогічних працівників ЗПО зумовлюють актуальність нашого дослідження. 

Зміст науково-методичної роботи з учителями досліджували українські 
науковці Є. Березняк, Б. Дьяченко, А. Єрмола, І. Жерносек, Н. Комаренко, 
С. Сидоренко та інші, які пов’язують його з такими пріоритетними напрямами: 
підвищення методологічного та теоретичного рівня викладання; опанування 
окремими методиками навчання і виховання; підвищення педагогічної, 
психологічної та загальнокультурної кваліфікації педагогів, включення 
основних державних нормативних документів про освіту у зміст методичної 
роботи. Характеризуючи зміст методичної роботи науковці приділяють значну 
увагу питанням практичного характеру, бо саме їх вирішення виконувало 
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подвійну функцію: з одного боку, сприяло усвідомленню специфіки 
методичного знання, творчому вирішенню методичних завдань, удосконалювало 
культуру методичного мислення, формувало інтерес до дослідницької 
діяльності, з іншого – створювало для фахівців відповідну атмосферу для 
розв’язання складних педагогічних завдань. Таке позитивне освітньо-методичне 
середовище сприяє ефективному становленню й розвитку професіоналізму 
педагогів, а необхідною умовою його функціонування є розробка та 
впровадження програм їх професійного становлення. 

До науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості входить: 
дослідження феномену обдарованості та розробка програм і технологій розвитку 
обдарованої особистості на різних вікових етапах в системі безперервної 
(дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої) освіти; 
розроблення методичного забезпечення для діагностики та розвитку 
обдарованості, створення сприятливих умов і реалізація проектів й програм 
фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку 
обдарованих дітей, їх правового та соціального захисту; впровадження наукових 
розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем освіти та виховання 
обдарованих дітей і молоді; формування суспільно-громадської думки щодо 
усвідомлення державного значення роботи з обдарованою молоддю; інтеграція 
у міжнародний освітній та інформаційний простір з питань роботи з 
обдарованою молоддю.  

Протягом останніх десятиліть виконано чимало наукових розвідок, 
присвячених проблематиці нашого дослідження, зокрема розв’язанню проблеми 
методичної роботи педагогів і намагання змінити підходи до методичної 
підготовки керівників гуртків позашкільних навчальних закладів. Під 
визначенням терміну «методична компетентність» науковці розуміють систему 
предметно-педагогічних і психологічних знань та вміння використовувати їх у 
процесі викладання певних дисциплін, отже, пов’язують її з викладанням 
певного навчального предмета (І. П. Упатова) [8]. 

На сьогодні у науковців сформувалося уявлення про методичну підготовку 
педагогів як узагальнено-інтегрувальний етап їх професійної підготовки.  
Сучасні педагоги-дослідники й освітяни-практики все частіше вживають термін 
«науково-методична робота», «науково-методична діяльність».  

 Методична підготовка пов’язана з методикою навчання і виховання 
гуртківців; самоосвітою, самовдосконаленням, підвищенням професійної 
майстерності, методичною творчістю, рефлексією, вивченням і впровадженням 
педагогічного досвіду освітян, що спрямовано на якісне навчання й виховання 
дітей, психолого-педагогічну просвіту їх батьків, здійснення, спільно з 
педагогічним колективом, методичної роботи в закладі позашкільної освіти); 
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вона розглядається як процес (складний і «багатофакторний», на який впливає 
велика кількість різних чинників, спрямований на здобуття досвіду методичної 
діяльності) і як результат фахової підготовки керівника гуртка. 

Відповідно метою здійснення методичної підготовки педагогів є: 
формування позитивної мотивації до методичної підготовки і діяльності, 
методичних знань, умінь здійснювати методичну діяльність і рефлексію; 
збагачення власного методичного досвіду, що передбачає надання реальної, 
дієвої допомоги щодо реалізації актуальних завдань освіти, формування 
методичного мислення, активізація творчого потенціалу особистості фахівця, 
постійне оновлення науково-методичних знань в освітньо-методичному 
середовищі.  

Обдарована особистість є великою цінністю суспільства. Відтак, освіта 
обдарованих виступає об’єктивним гарантом його соціально-економічного та 
культурно-політичного розвитку. Талановиті діти – це величезне 
загальнолюдське багатство, неоціненний національний статок. Сам факт їхнього 
існування гарантує людству гідне майбутнє. Кожна дитина обдарована по-
своєму. Для того, щоб зберегти національне багатство, примножити його і 
використовувати з максимально можливою користю, необхідно навчити 
допомагати особистості віднайти себе  і правильно оцінити, обережно 
підтримувати її розвиток. Найбільшого успіху досягатимуть держави, які мають 
висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому 
проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на перше місце, 
визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, 
стимулювання творчої праці, захист талантів.  

Визначають два основні типи обдарованості: загальна (розумова) і 
спеціальна (соціальна, моторна, практична, художня).[7] 

Три головні види обдарованості: 
• академічна, що виявляється в швидкості та легкості опанування значного 

обсягу готових знань; 
• 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. [7] 

З метою вивчення думки щодо діагностики та супроводу розвитку 
обдарованої особистості, Інститут обдарованої дитини провів опитування 
працівників сфери освіти, здобувачів освіти та батьків. Завдання дослідження: 
- Оцінити обізнаність педагогічної спільноти та батьків щодо діагностики та 

супроводу розвитку обдарованості в освітньому процесі; 
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- Виявити готовність працівників закладів освіти ідентифікувати обдарованих 
здобувачів освіти та працювати з ними; 

- З’ясувати думку здобувачів освіти та батьків щодо виявлення та розвитку 
обдарованості; 

- З’ясувати потреби учасників освітнього процесу в організації діагностики та 
супроводу розвитку обдарованої особистості. 

Окрім того, дослідження мало на меті вироблення рекомендацій для 
подальшої ефективної роботи з цільовими аудиторіями. 

Опитування проводилося з 03.09 до 30.09.2021 року з використанням Blank 
Quiz, посилання на який було розміщено на сайті Інституту обдарованої дитини 
НАПН України, освітньому порталі «Острів знань», а також розповсюджено 
через департаменти освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій 
та соціальні мережі шляхом електронного листування. Загальна кількість 
респондентів, які взяли участь у дослідженні, – 52 083 осіб. Зокрема, 9 084 
працівників закладів загальної середньої освіти, 172 працівники ЗДО, 101 
працівник ЗПО, 117 працівників ЗПТО, 440 викладачів ЗВО, 16 434 здобувачі 
освіти та 25 735 батьків з усіх регіонів країни.  

Розподіл відповідей на питання «Чи можете Ви сказати, що більшість 
вчителів (викладачів) добре викладають свій предмет і мотивують до 
навчання?».  Поцікавилися також чи знайомі здобувачі освіти та їх батьки з 
можливостями додаткової освіти, наукової освіти для обдарованих учнів.  

Більшість опитаних учнів (69%) та батьків (72,28%) зазначили, що знайомі 
з роботою спортивних, музичних, художніх тощо шкіл. Знайомі з роботою Малої 
академії наук України 7,77% опитаних батьків та 20,06% учнів. У той же час 
більше половини опитаних працівників ЗЗСО (52,29%) переконані, що їх учні 
знайомі з діяльністю МАН України. 7,3 % опитаних учнів поділилися, що беруть 
участь у беруть участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково- 
дослідницьких робіт, відвідують спортивні, музичні, художні школи, театральні 
студії, беруть участь в конкурсах, змаганнях та фестивалях різних рівнів. 

Опитані педагогічні працівники зауважили, що їх учні переважно беруть 
участь в роботі шкільних гуртків, відвідують школи мистецтв, музичні, художні 
та спортивні школи. Окремо говорили про участь в літніх мовних таборах, 
учнівських конкурсах та турнірах, предметних олімпіадах, як то: Міжнародний 
мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
конкурси «Кенгуру», «Бебрас», «Левеня», «Колосок», Інтернет-олімпіади «На 
Урок» тощо. Деякі педагоги відмічали надмірну завантаженість учнів подібними 
заходами, зауважуючи, що це лише відволікає учнів від навчання: «Це зайве, 
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просто заважає освоєнню навчального матеріалу», «Окрім грантів, все інше 
рудимент освіти». 

Варто також зауважити, 3,97% опитаних учнів та 6,78% опитаних батьків 
відповіли, що вони взагалі не знайомі з можливостями додаткової освіти, 
наукової освіти для обдарованих учнів: «Не знайомі. В нашому селищі немає 
можливості з цим ознайомитися!», «Це питання мало освітлено у 
інформаційному просторі», «Школа не надає жодної інформації, пошук 
конкурсів проводжу самостійно - міжнародні, всеукраїнські, міські». 

 

Твердження Батьки Учні Вчителі 

Знайомий(-а) і беру участь 9,73% 5,40% 7,30% 

Знайомий(-а) з конкурсними програмами 
для юних дослідників (фестивалі, ярмарки 
дослідницьких проектів, конференції тощо) 

18,95% 22,80% 46,21% 

Знаю про гранти для школярів 16,33% 16,78% 17,37% 

Знаю про спортивні, музичні, художні тощо 
школи 

78,47% 72,28% 69% 

Знайомий(-а) з Малою академією наук 
України 

7,77% 20,06% 52,29% 
 

На думку опитаних працівників закладів освіти, труднощі ідентифікації 
обдарованих учнів найчастіше пов’язані з відсутністю методичного 
забезпечення та браком часу на організацію та проведення діагностики 
обдарованості – так відповіли 46,6% респондентів  

Респонденти зауважували складність наявних методів ідентифікації 
обдарованості, а також що вони вимагають відповідної кваліфікації і рівня 
навчання фахівця, відтак діагностика обдарованості в освітньому процесі є 
складною для закладу освіти: «Наявні методи ідентифікації обдарованості 
дуже складні, вимагають високої кваліфікації і рівня навчання дослідника». 
Окремо відмічали надмірну завантаженість вчителів, відсутністю фінансування 
гурткової роботи в школі, відсутністю практичного психолога (або його 
недостатню кваліфікацію). 

Невеликий відсоток опитаних педагогічних працівників (близько 1 %) 
впевнені у тому, що діагностика обдарованості не потребує додаткових знань чи 
кваліфікації і окремо не повинна проводитися: «Немає труднощів, кожен 
класний керівник чи просто викладач це помітить неозброєним поглядом», 
«Розумний педагог не може не помітити обдарованих учнів», «Гадаю, в цьому 
процесі не повинно виникати труднощів, потрібно лише увага», «Обдаровані 
учні будуть ідентифіковані завжди», «Ми просто бачимо обдарованих учнів», 
«Ідентифікація обдарованої дитини не є складною». 
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Таким чином, аналіз відповідей педагогів щодо розуміння обдарованості та 
критеріїв її прояву показав важливість обґрунтування зовнішніх (об’єктивних) та 
внутрішніх критеріїв визначення обдарованості. Найпоширенішим, та, водночас, 
найбільш простим у використанні, за результатами опитування, є зовнішні 
критерії – перемоги в олімпіадах, конкурсах та змаганнях різних рівнів. Високі 
результати психологічної (психолого-педагогічної) діагностики як критерій 
виявлення обдарованості значно рідше використовуються опитаними, що, з 
одного боку, свідчить про брак таких методик, а з іншого – актуалізує проблему 
підготовки, підвищення кваліфікації працівників закладів освіти з питань 
виявлення та розвитку обдарованості. 

Говорячи про труднощі супроводу розвитку обдарованої особистості, 
опитувані працівники ЗСО найчастіше зауважували брак часу та ресурсів для 
організації відповідної роботи з обдарованими дітьми – так відповіли 72,63 % 
опитаних. 

При цьому багато опитаних вчителів відмічають брак (або застарілість) 
матеріально-технічних ресурсів закладів освіти, велику наповнюваність класів, 
відсутність вільного часу у педагога для підготовки та проведення додаткових 
занять з учнями, брак гурткової роботи у школі. Непоодинокі також зауваження 
про відсутність фінансування такого напрямку роботи: «Ця робота не 
фінансується», «Додаткова робота має додатково оплачуватися», 
«Відсутність фінансової мотивації вчителя» і т. п. 

Окрім того, опитувані педагогічні працівники зауважують брак часу в учнів, 
відсутність підтримки з боку батьків, надмірну регуляцію роботи вчителя: 
«Вчителі бояться, що за відхилення від програми їм винесуть догану, або 
звільнять, от і виконують теорію за шаблоном», «Заважають постійні зміни в 
організації освітнього процесу», «Відсутністю підтримки обдарованої  

дитини батьками», «Завантаженість обдарованих учнів, перевтома, 
оскільки таких учнів мало, а вимог до педагогів і результатів шкільних олімпіад 
багато» тощо. Найбільш актуальним для впровадження в закладах освіти, на 
думку опитаних працівників ЗСО, є методичні засоби підтримки та розвитку 
різних видів обдарованості (44,12 %), а також інструментарій і  методичні засоби 
діагностики та моніторингу різних видів обдарованості (57,39%). При цьому 
більшість опитаних відмічають надмірну завантаженість усіх учасників 
освітнього процесу, 38,29 % опитаних зазначили, що працівники закладів освіти 
мають дуже високу завантаженість, щоб спеціально організовувати роботу з 
обдарованими учнями: «Бракує спеціальної служби, яка б займалась 
обдарованими дітьми, все звалили на педагогів. Здорове харчування на педагогах, 
обдаровані на педагогах, участь у конкурсах, виховна робота. За все відповідає 
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педагог і в усьому винен. І це все за 350 гривен в місяць, що платять за класне 
керівництво». 

Педагогічні працівники, які взяли участь в дослідженні, мають значний 
досвід роботи з обдарованими учнями – 54,67 % зауважили, що обдаровані учні 
є в кожному (майже кожному) класі, де вони викладають. Водночас педагогічні 
працівники неодноразово зауважували на складності виокремлення критеріїв та 
показників обдарованості. 

Учасники опитування уявляють обдарованих учнів найчастіше як академічно та 
(або) творчо обдарованих, які характеризуються успішністю в одній або декількох 
сферах, легкістю засвоєння знань, глибиною розуміння та відтворення знань, 
цілеспрямованістю, самоорганізованістю тощо. При цьому опитані представники 
ЗСО зауважували багатоаспектність проявів обдарованості й труднощі ідентифікації 
обдарованої особистості в освітньому процесі. 

Переважна більшість опитаних працівників ЗСО та батьків погоджується із 
твердженням, що виявлення обдарованих дітей та професійна оцінка 
особливостей їхньої обдарованості – важлива складова частина діяльності 
кожного педагога. Більшість учасників дослідження (педагогічні працівники, 
батьки, учні) переконані у необхідності діагностики обдарованості в освітньому 
процесі й важливості затвердженого (рекомендованого) переліку діагностичних 
методик та методичних рекомендацій з проведення діагностики та інтерпретації 
результатів для кожного вікового періоду. Також неодноразово усі учасники 
опитування (і педагоги, і батьки, і учні) піднімали питання етичності спеціально 
організованої роботи з обдарованими дітьми та молоддю, зауважуючи можливі 
порушення рівності прав здобувачів освіти. 

Найбільш оптимальним віком ідентифікації обдарованості, на думку більшості 
опитаних педагогічних працівників, є період 6–8 років. Про те, що діагностика 
обдарованості не потрібна в освітньому процесі, заявили 5,28 % педагогів. При цьому 
опитувані часто зауважують складність діагностичних процедур та (або) брак 
діагностичних методик, й відсутність відповідної кваліфікації. 

Респонденти звертали увагу на важливості продовження цілеспрямованої 
роботи з підтримки та розвитку обдарованості учня після ідентифікації, 
наголошували на важливості моніторингу обдарованості протягом навчання учнів у 
школі. Водночас, педагогічні працівники відмічали важливість вибору навчальним 
закладом (практичним психологом, педагогами) часу й доцільності проведення такої 
роботи, звертаючи увагу на перевантаженість педагогічних працівників й 
неможливість виконання такої роботи якісно, якщо вона буде обов’язковою. 

Працівники закладів освіти зауважили, що труднощі ідентифікації та 
супроводу розвитку обдарованої особистості найчастіше пов’язані з відсутністю 
методичного забезпечення та браком часу на організацію і проведення 
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відповідної роботи з обдарованими дітьми. При цьому багато опитаних вчителів 
відмічають брак (або застарілість) матеріально-технічних ресурсів закладів 
освіти, велику наповнюваність класів, відсутність вільного часу у педагога для 
підготовки та проведення додаткових занять з учнями, брак гурткової роботи у 
школі. Непоодинокі також зауваження про відсутність фінансування такого 
напрямку роботи, брак часу в учнів, відсутність підтримки з боку батьків, 
надмірну регуляцію роботи вчителя. 

Найбільш актуальним для впровадження в закладах освіти, на думку 
опитаних працівників ЗСО, є методичні засоби підтримки та розвитку різних 
видів обдарованості, а також інструментарій і методичні засоби діагностики та 
моніторингу різних видів обдарованості. 

Третина опитаних педагогічних працівників переконані в тому, що тісна 
взаємодія з науковцями-фахівцями в галузі виявлення та розвитку обдарованих 
дітей і молоді надає можливість кардинально покращити роботу з обдарованими 
вихованцями і учнями в закладах освіти. 20,7% опитаних працівників ЗСО 
зауважили, що регулярно використовують в роботі розробки з проблем 
обдарованості дітей і молоді науковців Національної академії педагогічних наук 
України. 

Для педагогічних працівників у підтримці та розвитку обдарованості учнів 
існує кілька важливих мотиваторів – підтримка батьків, підтримка від МОН, 
ІППО чи адміністрації навчального закладу, фінансова винагорода. Водночас 
найважливішим та найбільш нагальним, на думку опитаних, є системні зміни: 
розробка та упровадження державної програми (концепції) підтримки та 
розвитку дитячої обдарованості. 

Розмірковуючи про зміни, необхідні шкільній освіті, більше половини 
опитаних батьків та учнів вважають корисним розвиток у здобувачів освіти 
м’яких навичок (soft skills) під час вивчення шкільних дисциплін. У свою чергу 
більшість опитаних працівників ЗСО переконані в необхідності зміни в 
навчальних програмах акцентів із засвоєння теоретичного матеріалу на 
практикоорієнтованість. Педагогічні працівники, учні і батьки виявилися 
одностайними в думці, що шкільна освіта має допомогти учням зрозуміти свої 
сильні сторони, а також дати можливість здобувачам освіти спробувати себе в 
різних сферах. 

Проведене дослідження дозволило з’ясувати низку суперечностей, що 
потребують системних рішень: 
− налагодження системної роботи з обдарованими дітьми та молоддю потребує 

цілеспрямованої фінансової, правової, науково-методичної підтримки. 
Актуальним є започаткування загальнодержавної системи роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю; 
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− суперечливі та неузгоджені уявлення педагогічної спільноти, батьків та 
здобувачів освіти про обдарованість та розвиток обдарованої особистості 
актуалізують налагодження просвітницької роботи для усіх учасників 
освітнього процесу; 

− підготовці інформаційного й методичного забезпечення роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю сприятимуть узагальнення та популяризація 
досвіду роботи з обдарованими дітьми та молоддю педагогів-практиків, а 
також консолідація наукових пошуків дослідження феномена обдарованості; 

− підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми та 
молоддю на етапі навчання в закладах вищої освіти та на курсах підвищення 
кваліфікації. 

Висновки: для роботи з обдарованими дітьми необхідно враховувати їх 
психологічні особливості, вміти виявляти таких дітей, володіти прийомами 
роботи з ними. 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. 
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Анотація: У статті висвітлюється теоретичні аспекти використання 
віртуального музейного простору на заняттях як розвивального елементу у 
дітей дошкільного віку. Розкрито значення і роль інновації у навчанні 
дошкільників. Розглядаються  приклади різних форм і методів роботи з дітьми, 
ураховуючи їхні вікові особливості. 
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Abstract: The article highlights the theoretical aspects of the use of virtual museum 
space in the classroom as a developmental element in preschool children. The 
importance and role of innovation in the education of preschoolers is revealed. 
Examples of different forms and methods of working with children are considered, 
taking into account their age characteristics. 

Key words: virtual museum space, talent, national-patriotic education, creativity. 
 

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. 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. 

Розвиток обдарованості та креативності припадає на виховання в родині, 
виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого 
громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних 
цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України як 
світоглядного чинника. А тому національно-патріотичне виховання – одна із 
складових систем гармонійного розвитку дошкільника. [1] 

З метою формування національної свідомості та громадської 
відповідальності, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних 
цінностей, поглиблення знань вихованців про красу рідної природи, творчої 
праці людей, героїчних вчинків українського народу, любові до сім’ї, до рідної 
Батьківщини створюються міні-музеї національно-патріотичного напрямку. 
Музей як спосіб пізнання світу містить великий потенціал для особистого 
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розвитку дошкільнят, він розширює «середовище існування» дитини вже з 
дошкільного віку, є місцем інтелектуального відпочинку. Музей здатний 
збагатити внутрішній світ дитини, а музейна педагогіка сприяє цьому, 
враховуючи особливості дитячого віку. Знайомство дітей з музейною 
педагогікою повинно починатися з дошкільного віку. Не випадково естетичне 
виховання розглядається, як розвиток здатності розуміти, сприймати, відчувати 
прекрасне в навколишньому світі і мистецтві. Саме в дошкільному закладі діти 
отримують перші відомості про різні явища життя, вбирають повагу до свого 
міста, до Батьківщини, дізнаються багато нового і цікавого про їхнє минуле та 
сьогодення. Тому надзвичайно важливо в цей період сформувати навколо дитини 
розвивальне середовище, розвинути до неї естетичне ставлення; підготувати 
дошкільника не стільки інформаційно, скільки емоційно до сприйняття твору 
мистецтва. [3]  

Вислів «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» актуальний і зараз! 
Екскурсія до музею – це не лише змістовне дозвілля, а й дієвий засіб 
популяризації навчання, мистецтва та культури. 

Сьогодні можна здійснити віртуальну подорож та відвідати найкращі музеї 
світу (це безкоштовно, не потребує багато часу та може сприяти навчальному 
процесу). Завдяки розвитку сучасних технологій можливо здійснити веб-
екскурсії до музеїв різних країн. Для цього треба мати лише гаджет та доступ до 
інтернету! 

Віртуальний музей – це : 
1) набір електронних артефактів та інформаційних ресурсів. Колекція може 

включати в себе картини, малюнки, фотографії, діаграми, графіки, записи, 
відеосегменти, газетні статті, стенограми інтерв’ю, чисельні бази даних, а також 
багато інших матеріалів, що можуть зберігатися у файловому сервісі музею; 

 2) колекція цифрових записів, звукових файлів, текстових документів та 
інших даних: історичних, наукових, культурних, які доступні через електронні 
засоби масової інформації. [7] 

Віртуальні музеї є дієвою формою ознайомлення дітей з традиціями, 
культурою, звичаями свого народу. Наприклад, в музеї народної архітектури та 
побуту України(м. Київ, Пирогово), відвідувачі можуть не тільки побачити, але 
й відчути, як жили українці, чим займалися. Музей під відкритим небом 
«Мамаєва Слобода», можна стати справжнім козаком, дізнатися про побут 
козаків, їх традиції, відвідати гончара та коваля. [5] 

Не менш цікавим є музей народної гастрономії в Полтаві, де можна 
побачити меблі та посуд XIX-XX століть, вишиті рушники, килими, картини, 
яким понад 100 років. Тут активно проходять майстер-класи з виготовлення 
ляльки-мотанки, приготування вареників та галушок. [6] 
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У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на захопливій екскурсії «У 
бабусиній скрині» Ви матимете нагоду зазирнути до бабусиної скрині та 
дізнатися багато цікавого. Зокрема, про розмаїття матеріалу, фактури, крою, 
ткацтва і вишивки традиційного вбрання українців Східного Поділля. Що ж 
зберігалося у бабусиній скрині? Сорочки, спідниці, горбатки, хустки, рушники. 
А у екскурсії «Лицарі Поділля. Патріотична екскурсія» дізнаєтесь про  відважних 
оборонців краю з найдавніших часів до сьогодення. [7] 

Узагальнюючи наведені визначення, можна вважати, що віртуальний музей 
оптимізований для експозиції музейних матеріалів із будь-яких галузей: від 
предметів мистецтва й історичних фактів до віртуальних колекцій та реліквій. 
Віртуальні музеї можуть використовуватися в освітній діяльності, забезпечуючи 
доступ до всіх необхідних експонатів. Цифрова колекція віртуального музею 
може бути організована як віртуальний тур і розширений пошук. 
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The article actualizes the issue of tracking intellectual talent in the educational 
process. Diagnostic tools for working with students are offered. A distinction is made 
between the concepts related to diagnostic and monitoring support of intellectually 
gifted students in the educational environment. 

Key words: intellectual giftedness, intellectually gifted child, diagnostics, 
monitoring, qualitative and quantitative interpretation of the obtained results. 

 
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 
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 та моніторинговий 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 [2, 3, 5, 6]. 

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 
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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) [3]. Не менш поширеним у практиці шкільного психолога є 
застосування тесту на інтелект Р. Кеттела [5], 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 загальної середньої освіти. 

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 класного керівника (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.  
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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.  

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 тесту Векслера, його субтести, як показує досвід психологів-
практиків, не завжди відзначаються належною диференційно-діагностичною 
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 
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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 
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 [4].  

Особистісний розвиток інтелектуально обдарованих старшокласників, в 
свою чергу, характеризується особистісною зрілістю (зрілість інтелектуальних 
особистісних характеристик) та інтелектуальними досягненнями (високий 
інтелект) [9]. Якщо окремо вести мову про особистісну зрілість, то вона 
(структура особистості за В. В. Рибалко) представлена наступними 
особистісними якостями інтелектуально обдарованого старшокласника [1]: 
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1) комунікативність (комунікативна мотивація, активність, лідерські 
схильності, організаційні схильності, емоційна регуляція); 

2) мотивація (активність діяльності, сумлінність, мотивація досягнення 
успіху, уникнення невдач); 

3) характер (наполегливість, зосередженість, незалежність, критичність, 
допитливість); 

4) рефлексія (самоставлення, самоусвідомлення, самопізнання, самовпевненість, 
самоорганізація); 

5) досвід (академічна успішність); 
6) інтелект (подив, інтерес, догадка, сумнів, захоплення); 
7) психофізіологія (варіабельність серцевого ритму, швидкість та надійність 

когнітивних процесів). 
В контексті вище згаданого переліку виокремленню підлягають сфери, які 

можна перевести в площину моніторингових зрізів. Подібному відстеженню 
можуть підлягати такі явища, як комунікативна мотивація в інтелектуально 
обдарованих підлітків, лідерські можливості, прояв мотивації на досягнення 
успіху, критичність суджень, рівень самоорганізації тощо. 

Класний керівник в своїй роботі може слугуватись комплексом анкет, за 
результатами яких він може напрацьовувати висновки щодо проявів учнівських 
домагань та їх мотивації. Однак не кожний класний керівник розмежовує для 
себе такі поняття, як діагностика та моніторинг.  

Будь-який моніторинг передбачає діагностику, але не кожна діагностика є 
моніторингом. Одноразове застосування діагностичної методики не дає змоги 
жодному фахівцю побачити цілісний розвиток дітей. Моніторинг передбачає 
постійний контроль психологічних можливостей дітей, відстеження динамки 
причин, які перешкоджають стимулюванню компенсаторних можливостей 
школярів. Не дивлячись на те, що моніторинг психічного розвитку школярів є 
основним завданням, яке стоїть перед школою, не кожний класний керівник 
володіє достатніми знаннями моніторити динаміку того чи іншого явища, яке б 
давало йому змогу формулювати цілісні та правильні висновки.  

Тому реалізація подібного завдання є прерогативою діяльності психолога, 
якому допомагають фактичні знання та наявність психодіагностичного 
мислення, яке виступає результатом тривалої професійної підготовки, а відтак, 
здатностей переводити відстеження того чи іншого явища в площину 
моніторингових досліджень.  

Для класного керівника вкрай важливо вміти скористатися результатами 
моніторингових досліджень, які в подальшому можна використати для:  

1) оцінки реального рівня навчальної мотивації школярів, в даній ситуації, 
учнів з інтелектуальною обдарованістю, рівня їх домагань та особистісних 
можливостей;   
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2) відстеження власної ефективності у викладанні навчальних дисциплін і 
пошуку на цій основі резервів самовдосконалення щодо покращення 
педагогічного процесу та забезпечення індивідуального підходу до учнів з 
інтелектуальною обдарованістю.  

В загальному слід зазначити, що результати моніторингових досліджень 
можуть бути також використані класними керівниками в різних напрямках 
освітнього процесу, серед яких вагоме місце займає професійне самовизначення 
інтелектуально обдарованих школярів. Виявлення сильних та слабких сторін 
особистості школярів створює можливості для інтегрування зусиль педагога з 
працівниками психологічної служби закладу загальної середньої освіти задля 
стимулювання внутрішнього ресурсу інтелектуально обдарованих 
старшокласників. Результати тих чи інших моніторингових зрізів можуть бути 
використані класним керівником під час підготовки психолого-педагогічних 
консиліумів та батьківських зборів.  

В цілому, результати моніторингових досліджень явищ, пов’язаних із 
психологічними можливостями інтелектуально обдарованих школярів, мають 
розглядатися як показник: 1) ефективності (якості) застосування психологом 
інструментарію; 2) здатності на цій основі класних керівників активізувати 
особистісну сферу учнів. Тому моніторинг 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 
моніторингової діяльності в закладі загальної середньої освіти та напрацювання на 
цій основі системи заходів щодо здійснення коригувальної роботи. 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Вінник Н. Д. Психолого-педагогічні умови особистісного розвитку 

інтелектуально обдарованих старшокласників / Н.Д.Вінник // Освіта та 
розвиток обдарованої особистості: Щомісячний науково-методичний журнал. 
- № 7 (38). – К., 2015. – С. 23-26. 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – СПб.: 
Издательство «Питер». – 1999. – 368 с. 

3. Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посіб. / 
С.Б.Комінко, Г.В.Кучер. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с. 

4. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості: 
[монографія] / Р.О.Семенова, Л.О.Музика, Д.К.Корольов та ін..; [за ред.. 
Р.О.Семенової]. – К.: Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с. 

5. Практическая психология в тестах, или как научится понимать себя и других. 
– М.: АТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 442 с. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога / Е.И Рогов. – В 2 кн. 
Кн. 1.: Система работы психолога с детьми разного возраста: Изд-во ВЛАДОС 
– ПРЕСС, 2006. – 383 с.  



552 

Шиманчик Яна Миколаївна, 
вчитель історії та правознавства 

Мар`є-Дмитрівський ліцей Девладівської сільської ради 
Криворізького району Дніпропетровської області 

 shymanchyk.yana@ukr.net 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 
СТАНУ З ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ  

У статті висвітлено досвід роботи вчителя-практика з обдарованими 
учнями в умовах воєнного стану з історії та правознавства. Розглянуто 
нормативну базу роботи з обдарованими учнями в умовах воєнного стану. 
Проаналізовано використання інноваційних технологій, методик, сервісів та 
платформ під час роботи з обдарованими дітьми в умовах воєнного стану. 

Ключові слова: обдарованість, дистанційне навчання, інтерактивні сервіси, 
онлайн-платформи. 

The article highlights the experience of a teacher-practitioner with selected 
students in martial law in history and law. The normative base of work with gifted 
students in martial law is considered. The use of innovative technologies, methods, 
services and platforms when working with gifted children in martial law is analyzed. 

Keywords: giftedness, distance learning, interactive services, online platforms. 
 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні навчання і виховання обдарованих 

дітей займає значне місце у державній освітній політиці України.  
Першочерговими напрямами навчання і виховання обдарованих дітей у нашій 
країні є: створення державної системи навчання талановитих учнів, розроблення 
й впровадження механізмів їх державної підтримки; вдосконалення традицій з 
пошуку, підтримки і розвитку обдарованих школярів; сприяння їх залученню до 
участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо; забезпечення умов для 
рівноправного доступу до освіти дітей з особливими потребами за рахунок 
варіативності здобуття освіти, відповідно до здібностей та індивідуальних 
можливостей. Для цього передбачено створення цілісної багаторівневої системи 
закладів різних типів і форм власності, діяльність яких повинна бути спрямована 
на індивідуалізацію навчання обдарованих учнів; залучення кращих 
інтелектуальних та духовних сил суспільства до освітньої галузі [1, С. 19]. 

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь 
України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали 
виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського 
громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу 
до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо плекати 
таланти, починаючи з найменших літ. За умов реформування системи 
національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної 
актуальності набула система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним 
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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 [3]. 

Указами Президента України №64/2022 від 24 лютого та № 133/2022 від 14 
березня 2022 року у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 
України введено воєнний стан строком на 30 діб з продовженням його дії на 
наступні 30 діб. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в 
разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, 
територіальній цілісності [5]. 

У цих надскладних умовах воєнного стану Міністерством освіти і науки 
України прийнято рішення про відновлення освітнього процесу там, де це є 
можливим. Наголошується, шо в організації освітнього процесу пріоритетом має 
стати забезпечення максимально можливої безпеки для кожної дитини. 
Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого змісту 
та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом має 
стати забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її 
фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя [4]. 

Одним із важливих напрямків перед початком роботи вчителя з обдарованими 
учнями в умовах воєнного стану, постійних воєнних загроз є надання, в першу 
чергу, здобувачам освіти знань з основ безпеки, ознайомлення їх з важливими для 
збереження здоров’я та життя правилами дій в певних ситуаціях. 

Крім того, у непрості часи війни учні так само переживають стрес і тривогу. 
Їх відчуття підсилені тим, що вони не завжди розуміють, що відбувається. Тому 
у нинішніх умовах, перед початком роботи з обдарованими учнями,  ми повинні 
перемістити фокус уваги з академічних успіхів на підтримку і нормалізацію 
психічного стану учнів. Зараз це нормально. Ми всі можемо і повинні долучитись 
до цього в рамках викладання історії та правознавства.  

Демонстрація власного спокою та врівноваженості – це найбільш простий 
спосіб допомогти заспокоїтись нашим дітям. Потрібно перед початком роботи 
давати учням можливість висловитись: розповісти про свій настрій, розказати 
про свої справи. Коли людина називає (проговорює) свої емоції, у неї змінюється 
активність у відділах головного мозку і таким чином знижується тривожність [2]. 

Не зайвим буде нагадати вчителям про турботу про себе. Пам’ятайте: для того, 
щоб надавати допомогу іншим, необхідно відновлювати свій власний ресурс, 
задовольняти свої базові потреби. Подбайте про безпечне місце для себе, де ви 
зможете проводити уроки. Обговоріть з рідними порядок дій у разі, якщо 
оголошено тривогу під час того, як ви проводите урок. Розробіть свій алгоритм дій. 

Під час воєнного стану спілкування з обдарованими учнями може відбуватись 
через платформи та програми онлайн-спілкування: Zoom, Meet, Skype тощо. 
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Виходячи з досвіду роботи із обдарованими учнями з історії та правознавства в 
умовах воєнного можна виокремити такі форми та методи роботи: 

1.Участь у конкурсах Малої академії наук України, творчих конкурсах 
обласних центрів позашкільної освіти: написання творчих есе чи науково-
дослідницької роботи з історії та правознавства. Вчитель організовує 
консультації онлайн з учнями, які виявили бажання писати роботу. Алгоритм 
роботи можна представити так: вчитель знайомить учнів з положенням 
конкурсу, метою роботи, пояснює як правильно оформляти роботу, де шукати 
літературу та джерела, як робити висновки, які відео варто переглянути. Після 
написання роботи учнем, в онлайн режимі вчитель та учень обговорюють 
написану роботу, спільно шукають та виправляють помилки у написанні роботи. 

2. Залучення учнів до проведення занять онлайн з історії та правознавства 
серед однолітків та учнів середніх класів. Вчитель дає змогу обдарованому учню 
підготувати та провести урок в режимі онлайн. Таким чином, формуються і 
вдосконалюються цифрові вміння та творчі здібності у підготовці до уроків. 

3. Робота з сервісами та програмами. Одним із таких сервісів, які учитель 
історії та правознавства може використати у своїй роботі з обдарованими учнями 
є сервіс Canva. Сервіс Canva – це унікальний інструмент для візуалізації 
інформації, який до того ж має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 
Сервіс має безкоштовну версію та адаптований українською мовою. А ще – це 
чудова можливість для створення нових інтерактивних матеріалів для будь-якого 
формату навчання: 

Спільна презентація. Canva надає доступ до сотень чудових макетів 
презентації на будь-яку тему. Для створення презентації оберіть тип дизайну 
«Презентація», додайте необхідну інформацію та надайте доступ для 
редагування учням. Таке завдання сприятиме розвитку творчого мислення, 
навичок пошукової діяльності та роботи в команді, а також покращить 
ємоційний фон навчання!  

Робочі аркуші. Напевно, кожен учитель намагався зробити робочий зошит 
у текстовому редакторі. Але ж це так незручно та довго! Сервіс Canva має безліч 
творчих шаблонів за навчальними предметами, які легко та швидко редагувати. 
Для цього слід знайти шаблон Worksheet, видалити чи додати необхідні поля, 
змінити  колір та зображення. Робочі аркуші – це чудові ідеї для уроків, які 
вразять учнів. До речі, їх можна роздрукувати та використовувати під час 
звичного формату навчання.  

Квест-кімнати. Учням недостає мотивації? Запросіть їх до справжньої квест-
кімнати! Для створення квест-кімнати слід обрати шаблон Virtual Classroom та 
створити завдання: завантажити файл чи надати групам доступ до файлу. 
Позитивну атмосферу гарантовано! А ще такі завдання розвивають творче 
мислення та навички роботи в команді. 
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Бінго. Гра, знайома нам із дитинства. А у віртуальному світі вона ще 
цікавіша!  Щоб її створити, оберіть шаблон Bingo та попросіть учнів накреслити 
на аркуші таку ж табличку, як на вашому екрані. Ви називаєте слова, а учні 
ставлять хрестик у відповідній комірці. Хто перший усе закреслить, той і 
переміг! Це чудове завдання для підвищення мотивації, розвитку логіки, уваги 
та пам’яті, яке буде доречним на уроках біології, історії та мови. 

Морський бій. Ну хто з нас не грав у цю захопливу гру, яка чудово тренує 
увагу, логіку, допомагає розвивати тактичні та стратегічні навички? Ча зіграти в 
неї з учнями! Тим паче, що у сервісі Canva вона не менш захоплива! Для її 
створення слід обрати шаблон Bingo та заховати відповіді (це і будуть ваші 
«кораблі»). Якщо учень поцілив у такий «корабель», учитель відкриває 
прихований елемент.  

Сторітеллінг. Створіть початок історії, додайте цікаві елементи, анімацію, 
аудіозапис та запропонуйте дітям продовжити. І це продовження може вас 
здивувати!  Це завдання сприятиме розвитку навичок пошукової діяльності, 
творчого мислення, уяви та вміння працювати в команді.  

Соціальна сторінка. А ще сервіс пропонує шаблон сторінки соціальної 
мережі. Запропонуйте учням заповнити соціальну сторінку від імені видатної 
постаті. Наприклад, Володимира Великого. Хай вони додадуть друзів, світлини 
та особисті думки від імені історичного діяча. Так завдання сприятиме розвитку 
навичок пошукової діяльності, творчого мислення та медіаграмотності. 

Зупинемося на інфографіці. Під час роботи з обдарованими учнями з  історії 
та правознавства можна навчити дітей створювати свої творчі проєкти, 
використовуючи сервіс Canva. Для організації  такого виду роботи вчитель 
заздалегідь обирає тему. З досвіду роботи можна виокремити теми з історії та 
правознавства, по яким найкраще виходить інфографіка як творчий вид роботи: 
теми про культуру, про видатних діячів історії; про різні галузі права. З будь-якої 
теми історії чи правознавства створення інфографіки можна дати на позакласну 
чи домашню роботу. 

Коли вчитель обрав тему уроку та вид роботи інфографіку, то можна 
виокреслити такі етапи роботи: оголошення теми та завдань заняття, інструктаж 
та правила поводження в мережі Інтернет, в сервісі Canva (відкриваємо додаток, 
обираємо розділ інфографіка; серед безлічі шаблонів обираємо той, який 
підходить по темі; очищаємо шаблон від непотрібних елементів; зверху 
інфографіки підписуємо назву предмету (історія України, всесвітня історія, 
громадянська освіта, правознавство), нижче «Проєкт на тему….»; основна 
частина інфографіки заповнюється текстом, стікерами, фото по темі; в кінці 
інфографіки завжди потрібно ідентифікувати її: написати прізвище та ім`я 
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виконавця. Для створення інфографіки по темі використовуємо додаткові 
сервіси та програми: Google, Youtube, learning.apps, kahoot, Qr-code тощо.  

На всіх етапах творчої роботи учнів по створенню інфографіки вчитель 
супроводжує учнів: пояснює матеріал чи фото, які є доречними чи не доречними, 
навчає дітей правильно обирати кольори, розміщення тексту; доцільність 
обрання історичної інформації з достовірного джерела інформації.  

4. Проведення онлайн конференцій, інтелектуальних ігор, виконання 
інтерактивних вправ. Задля поглиблення знань учнів з історії та правознавства, 
вчитель може організувати проведення інтелектуальної гри «Найрозумніший» 
чи то «Що? Де? Коли?». Крім того, сучасні сервіси та програми дають 
можливість створювати інтерактивні вправи, які будуть цікавими учням. 
Обов`язковим видом роботи з обдарованими учнями є проведення конференцій 
та семінарів.  

Таким чином, робота із обдарованими учнями з історії та правознавства під 
час воєнного стану має проводитись там, де не має явних бойових дій, діти 
знаходяться в безпеці і їх життю нічого не загрожує. В першу чергу, вчитель  
повинен розпочинати роботу з емоційного налаштування. Тому, що під час війни 
емоційний стан є досить важливим. Завдяки сучасним засобам зв`язку, сервісами 
та платформам, сучасному вчителю-практику буде легко організувати роботу з 
обдарованими учнями. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК ФАКТОР 
УСПІХУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

Досліджено теоретичні та методологічні аспекти креативного 
менеджменту. Визначено чинники, що сприяють креативній діяльності. 
Розроблено концепцію креативного менеджменту підприємства, що 
ґрунтується на розвитку креативності персоналу.  

Ключові слова: креативність, творчі здібності, творчий потенціал. 
Theoretical and methodological aspects of creative management are studied. 

Factors that promote creative activity are identified. The concept of creative 
management of the enterprise is developed, which is based on the development of staff 
creativity. 

Key words: creativity, creative abilities, creative potential. 
 

Нині існує багато підходів до визначення природи креативності. Однак 
практично в усіх визначеннях креативність пов’язується з винаходом чогось 
нового для особи чи для суспільства. Для пояснення походження творчих 
здібностей людини існує низка теорій, серед яких привертають увагу наступні: 
1) боже осяяння; 2) щасливий випадок; 3) «заплановане везіння»; 
4) настійливість; 5) «метод».  

Проблема теорії Божого осяяння полягає в тому, що якщо творче 
натхнення справді є наслідком впливу певних вищих сил, то навряд чи цим 
процесом взагалі можливо управляти. Прикладом підтвердження концепції 
креативності «щасливий випадок» є відкриття сахарину, який випадково 
винайшов учений-хімік, котрий після експерименту сів обідати, не помивши 
перед цим руки. В основі «запланованого везіння» лежить внутрішня 
налаштованість на пошук альтернатив і можливостей. Іншими словами, 
неочікувана креативність стає більш ймовірною в тому випадку, коли людина 
чи організація цілеспрямовано займається пошуком сприятливих можливостей 
та їхнім використанням. За цією теорією є можливість планувати і 
реалізовувати очікувані та бажані творчі проєкти. Метод «настійливість»  
передбачає необхідність кропіткої праці при певній частці впертості, що 
суперечить змісту творчості як процесу натхнення. Однак часто буває так, що 
творчих ідей в організації достатньо, але їхнім авторам не вистачає сили волі, 
бажання та прагнення реалізовувати свої відкриття і проштовхувати їх через 
«імунну систему» організації. Теорія «метод» полягає у тому, що креативності 
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можливо вчитись, її можливо розвивати в собі так, як інші людські здібності 
[1].   

Креативність характеризуються здатністю до продукування принципово 
нових ідей, а також входять в структуру обдарованості в якості незалежного 
фактора [1]. Раніше в літературі використовувався термін «творчі здібності», 
однак пізніше він витісняється запозиченням з англійської мови – creativity, 
creative. Завдяки креативності особа проявляє себе, реалізує соціальні потреби, 
а з часом – у досягненнях, самовираженні. Тому можна сказати, що існує 
взаємозв’язок поведінки і креативності.  

Зрозуміти природу креативності без розуміння сутності творчості 
неможливо. Для активізації креативності необхідно створити особливий 
психічний стан особистості (емоційної, інтелектуальної, фізичної сфери), який 
сприяє творчому процесу. При цьому креативність можна поділити на 
вроджену («досоціалізовану») та набуту (актуальну, «соціалізовану»). Людям з 
високим рівнем креативності властиві такі риси, як надія на успіх, прагнення 
бути разом з людьми, вміння співпереживати, у протилежному випадку 
переважає страх бути знехтуваним і зазнати невдачі. 

Творче ставлення до справи спирається на такі елементи [1; 3]: а) 
компетентність; б) здатність до творчого мислення; в) мотивація. 
Компетентність – це сума знань, якими володіє працівник. Здатність до 
творчого мислення визначає гнучкість і винахідливість при пошуку шляхів 
вирішення проблеми. Креативне мислення характеризує підхід до вирішення 
проблем або талант створювати комбінації з наявних ідей. Ця здатність 
залежить переважно від особистих якостей працівника, але в той же час значний 
вплив на неї мають його спосіб мислення і виробничі навички. Від мотивації 
залежить те, як людина використовує цей ресурс.  

Один з найбільш дієвих способів стимулювати креативність – правильна 
постановка задачі та розподіл робочих завдань. Дуже важливою є правильність 
постановки завдання: воно має бути достатньо складним, щоб працівник не 
відчував нудьги, і при цьому не настільки важким, щоб йому не здалось, що він 
не володіє ситуацією. Найбільш розповсюдженою помилкою менеджера, яка є 
згубною для творчої ініціативи, є формування однорідних робочих груп, які  
швидко приходять до «рішення» і у процесі їхньої роботи не виникає 
непорозумінь. Однак це нічого не дає для посилення професійного і творчого 
потенціалу. Тому керівнику робочої групи для стимулювання креативності не 
варто забувати про їх мотивацію.  

У кожній компанії необхідно створити відповідні умови, які мають 
сприяти розвиткові творчої ініціативи її працівників. Творчі люди працюють 
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тому, що їм подобається виконувати важкі, але цікаві завдання, вони прагнуть 
почуття досягнутого успіху. При цьому творчі люди повинні відчувати довіру 
до себе та до своєї роботи. Це надихає їх та не створює перепон для подальшого 
розвитку.  

Для розвитку творчого потенціалу компанії необхідно реалізувати та 
постійно підтримувати шість основних факторів [1].  

1. Свіжість. Існує такий закон креативності: якість й унікальність ідей на 
виході безпосередньо залежить від якості й унікальності стимулу на вході.  

2. «Теплиця» існує для того, щоб піклуватись про нові ідеї. Коли ідея 
зароджується, необхідний час для чіткого її осмислення. Йде мова про 
мозковий штурм, стратегічні сесії, неформальні зустрічі та ін., де створюють і 
плекають нові ідеї.  

3. Реальність – на цьому етапі потрібно формувати шляхи втілення даної 
ідеї в реальне життя.  

4. Енергія. Управління енергією (персональною, командною та 
корпоративною) – запорука втілення інновацій. Енергія в цьому аспекті 
потрібна для того, щоб повністю захоплюватися певним завданням.  

5. Сигналізування – це видимі знаки, спрямовані на всіх працівників. Саме 
ці знаки дозволяють передавати інформацію, що уможливлює творчу 
діяльність. 

6. Сміливість. Кардинальні ідеї практично завжди створюють кардинальні 
люди. Ці люди нетипові, адже треба мати мужність, щоб проявити свою 
відмінність. Ось чому сміливі люди відіграють величезну роль у створенні 
інновацій.  

До основних форм та ухвалення управлінських рішень в креативних 
організаціях слід віднести:  

1. Групи взаємодії – це форма групового ухвалення рішення, за якої 
новоствореній групі ставиться завдання розробити та ухвалити рішення.  

2. Групи «дельфі». Таку групу деколи створюють для досягнення 
консенсусу в експертних оцінках. Метод «дельфі» передбачає надання 
можливості висловити свої думки групі експертів, що працюють індивідуально 
у різних місцях, результати яких усереднюються.  

3. Номінальні групи – це групи, члени яких працюють разом, однак вони 
не обмінюються інформацією, як члени групи взаємодії.  

Останній етап процесу ухвалення рішення передбачає, що менеджер 
повинен оцінити ефективність прийнятого рішення, тобто переконатися, що 
обране альтернативне рішення слугує інтересам організації. Коли виявиться, 
що це рішення неефективне, менеджер має кілька можливих варіантів виходу з 
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ситуації, що склалася: він може застосовувати інше рішення, яке раніше 
обговорювалось; може визнати, що ситуацію оцінено неправильно, і розпочати 
весь процес пошуку управлінського рішення спочатку; може зробити висновок, 
що рішення ще не проявило себе або потребує інших підходів до його реалізації. 
В міру реалізації управлінського рішення досягаються визначені результати. 
Їхня оцінка повинна бути систематичною, зваженою, неупередженою, 
всебічною.  

Потрібно пам’ятати, що до сукупності мотивів, що спонукають людину до 
творчої праці, належать: а) особисті потреби, інтереси і прагнення працівників, 
характер та зміст творчої праці; б) відповідність завдань особистим 
можливостям; в) можливість і висока ймовірність кар’єрного зростання; г) 
забезпечення розвитку інтелектуальних, професійних, фізичних, технічних, 
особистісних, духовних, моральних чи соціальних можливостей і здібностей; д) 
збільшення заробітку, визнання і схвалення добре виконаної роботи; е) 
стосунки між ініціаторами, організаторами творчої праці керівниками і 
персоналом; є) відповідальність і самостійність у роботі.  

Проблема менеджера полягає також у тому, щоб навчитися з розумінням 
ставитися до творців та навчити інших працівників робити так само. Творчій 
діяльності новаторів властива специфічна складна система мотивації, адже дана 
категорія людей має потребу в самореалізації за допомогою 
високоінтелектуальної діяльності. Для належної мотивації працівників до 
інновацій необхідно, щоб діяльність працівників, спеціалістів та 
висококваліфікованих робітників була цілісною. Для творчих особистостей 
зміст роботи повинен мати риси автономності або групової автономності. Тому 
авторитарний стиль управління у творчому колективі неприйнятний. Необхідно 
намагатися ускладнювати доручення. Спроєктована відповідно до цих 
закономірностей робота забезпечує внутрішнє задоволення. Це дуже потужний 
мотиваційний чинник, бо стимулює якісне виконання роботи.  
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ 
ЯК НАПРЯМ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
У публікації проаналізовано процес формування громадянської солідарності 

у обдарованої студентської молоді в умовах воєнного часу; розглянуто 
перспективи її впливу на формування свідомих і небайдужих громадян України. 
Основна увага акцентується на важливості громадянської солідарності 
студентської молоді, як елементу безумовного поступу і самоідентифікації 
особистості в умовах геополітичних викликів, зокрема війни. 

Ключові слова: громадянська солідарність, громадянська культура, 
громадянське суспільство, громадянська освіта, громадянська ідентичність, 
обдарованість, громадянин, обдарована молодь, студентська молодь. 

The process of forming civil solidarity among gifted students in wartime is analyzed 
in the article. The prospects of its impact on the formation of conscious citizens of 
Ukraine are considered. Emphasis is placed on the importance of civic solidarity of 
student youth as an element of unconditional progress and self-identification in the 
face of geopolitical challenges, including war.     

Keywords: Civic Identity, citizen, gifted youth, civil solidarity, civic education, 
civic culture, student youth, civic competence, civil society. 

 
Події, які сьогодні проживає наша держава, без сумніву називаємо 

історичними. Український народ проливає ріки своєї крові за державу, і за 
особисту ідентифікацію себе з українською нацією. Війна, яка крокує країною, 
ще вчора була лише на сторінках дитячих підручників, і у сюжетах фільмів – 
нині вона стала буденністю для кожного українця, для кожної українки. 
Особливо болючим таке явище є для дітей, для молоді, адже вони є одними із 
найменш захищених верств населення. Темою нашої публікації є виховна робота 
з обдарованою молоддю, а саме формування громадянської солідарності, так як 
саме вона у майбутньому стане провідником громадянських принципів і 
національних цінностей. 

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої 
особистості в суспільстві значної актуальності набула система роботи з 
обдарованими дітьми, обдарованою студентською молоддю. Отже, визначимо, 
що ж таке обдарованість. Обдарованість – це сукупність здібностей, які 
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дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах 
діяльності і давати суспільству користь [4].  

Стосовно феномену обдарованості дитини існує дві протилежні точки зору. 
За соціальною концепцією визнається, що більшість дітей від народження 
однаково наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена 
різницею життєвих умов (Дж. Локк, К.А. Гельвецій, В.П. Єфроїмсон) [4]. 

Друга – теорія генетичної спадковості, за якою обдарованість є вродженим, 
досить рідкісним явищем, що успадковується від батьків і навіть через покоління 
(Ф. Гальтон, Р. Стернберг) [4]. 

Суперечність цих поглядів зникає, якщо вважати, що потенційна 
обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності притаманна 
багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє лише незначна 
частина дітей. Говорячи, у цьому контексті про дітей, розуміємо, що питання 
обдарованої молоді на сучасному етапі стає все більш актуальним. Адже 
суспільство усе більше потребує неординарних, проактивних і творчих 
особистостей. Саме такі індивіди своєю діяльністю створюють громадянське 
суспільство. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих 
дітей, розвиток цих здібностей і у студентські роки, є одним із головних завдань 
удосконалення системи освіти. 

Проте недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з 
обдарованою молоддю, яка виявляє нестандартність у поведінці і мисленні, 
призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої 
діяльності.  

Війна, яка триває в Україні оголила дуже багато тригерів у спілкуванні і у 
професійній співпраці педагога зі здобувачами освіти, незалежно від рівня. Як 
відомо, існує думка, що обдаровані діти, студенти, не потребують допомоги 
дорослих, не відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді 
вони найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони 
більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і 
зв’язки. Вони, у деякій мірі, потребують більше підтримки і розради, адже, як 
правило, набагато ґрунтовніше аналізують події, більш тонко її сприймають. 

Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але 
і до оточуючих її людей, оточуючих її подій, поведінкових проявів. Тому 
педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, студентами мають бути досить 
терпимі до критики взагалі і себе зокрема [4]. 

У більшості представників соціуму існує стереотип, що обдарованість – 
головним чином, означає вміння танцювати чи співати. Хочемо наголосити, що 
це лише одна із граней талановитої особистості. Обдарованість, як характерну 
ознаку особистості, визначають за різними критеріями. Наприклад, український 
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психолог Юрій Гільбух на основі аналізу пізнавальних особливостей дитини 
виокремлює такі типи обдарованості: 
• природничі теоретики (спрямованість пізнавального інтересу на осмислення 

абстрактних ідей, схильність до природничих знань); 
• природничі прикладники (спрямованість пізнавального інтересу на 

розв’язання складних конструкторсько-технічних завдань, моделювання); 
• гуманітарії (спрямованість пізнавального інтересу на мови, суспільні науки, 

літератури [1]. 
Треба наголосити, що таких критеріїв і підходів у сучасній науці існує дуже 

багато, вони відрізняються за країною, в якій здійснювалася класифікація, за 
наукою, яка здійснювала таку оцінку тощо.  

Громадянське суспільство, яке сьогодні продовжує кристалізуватися в 
Україні, вимагає активних і усвідомлених учасників. Громадянська солідарність 
– є однією із його фундаментальних підвалин. Формування громадянської 
солідарності у студентської молоді, на нашу думку, є одним із найголовніших 
завдань освітян, в умовах воєнного стану. Зокрема, це стосується обдарованої 
молоді. З огляду на це пріоритетним завданням освітньої політики України має 
бути проголошено забезпечення престижу належності особистості до 
Української держави, нації, що сприятиме зростанню національної 
самосвідомості особистості, формуванню української національної ідентичності, 
адекватно високої національної самооцінки та вияву почуттів національної 
гідності й гордості громадян у національному самоствердженні та відстоюванні 
національних інтересів [3,  с. 24]. 

Громадянська солідарність проявляється не тільки у спільності почуттів та 
інтересів індивідів, що є членами певного громадянського суспільства, а й у 
відповідальності, дотриманні взаємних обов’язків, які у безконфліктний спосіб 
дають можливість обмінюватися суспільними благами. Виховання цих почуттів, 
пояснення таких правил для обдарованої молоді є запоруко успішного розвитку 
національної держави. Звичайно, можемо зауважити, що такі основи поведінки і 
національно-патріотичного виховання мають стосуватися усіх здобувачів освіти 
– погоджуємося. Проте, вважаємо, що саме обдарована молодь повинна стати 
тим локомотивом змін, яка поведе українське суспільство у напрямку якісних 
трансформацій. 

Державу має особливо турбувати питання громадянської солідарності 
молоді. Молодь як сукупність особистостей, що розвиваються, – це найбільш 
динамічна, енергійна і критично мисляча частина суспільства. Усе більш 
актуальним і необхідним постає завдання держави, суспільства виховати таку 
молодь, яка може поєднати турботу про свою долю з відповідальністю за 
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розвиток країни, забезпечити активну особисту участь молодих громадян у 
суспільних справах [2, с. 81]. 

Система освіти в Україні нині включає у себе курс «Громадянської освіти». 
Вважаємо це дуже позитивним явищем. Громадянська освіта спрямована на 
розвиток культури соціальності – громадянської, політико-правової і соціально-
економічної компетентності особистості – надання знань, що є необхідними для 
людини у набутті повноцінного членства у суспільстві [4, с. 42]. Вона 
спрямована на формування громадянської ідентичності, через яку до сукупності 
особистісних потреб, цінностей та ідеалів вбудовуються потреби, цінності та 
ідеали колективної природи. Основним проявом громадянської ідентичності є 
юридичні та соціальні зв’язки між особистістю і суспільством, які виражаються 
у відносинах «громадянин – держава», «громадянин – країна» [3, с.  42]. 

З метою формування громадянської солідарності у обдарованої 
студентської молоді в умовах воєнного стану, пропонуємо використовувати 
наступні форми роботи: 
• творчого експрес-тренінги під час проведення навчальних занять; 
• дебати; 
• тематичні дискусії; 
• проектування ситуації (обстановки) безумовного успіху;  
• допомога кожному студентові чи студентці  ставити перед собою посильні 

завдання, які б відповідали їх інтересам і носили дослідницький характер; 
• проблемні запитання; 
• побудова гіпотез;  
• «Виділяти найкраще» – цей метод, відомий як «ефект Розенталя» або ефект 

Пігмаліона – психологічний феномен, який полягає в тому, що очікування 
особистістю реалізації пророцтва багато в чому визначають характер її дій та 
інтерпретацію реакцій оточуючих, що й провокує «само здійснення 
пророцтва», цей термін винайшов американський соціолог Роберт Мертон у 
1948 році для тих пророкувань, які стихійно «керують» поведінкою людей і 
призводять до очікуваних ними результатів; 

• інтерактивне навчання: «запитання – відповідь». Для цього академічна група 
поділяється на декілька підгруп. Кожна група одержує завдання прочитати 
текст і скласти запитання до нього. Коли студент замислюється над 
постановкою запитання, то в його уяві має бути варіант відповіді, це розвиває 
логічне мислення. Ланцюжок «запитання – відповідь» сприяє тому, що 
відповідь породжує нове запитання. Така методика роботи допомагає 
формулювати певні умовиводи, висловлювати свої думки, робити висновки; 

• «Інформаційно-пізнавальна суперечність». Характерна особливість полягає в 
тому, що елементами є істинні, але, на перший погляд, суперечливі судження; 

• «Незавершене рішення» – за його допомогою можна визначити рівень 
пізнавальної активності. Наприкінці заняття пропонуємо виконати завдання 
творчого характеру. Після обговорення висунутої проблеми студенти 
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починають роботу, але не встигають виконати завдання до закінчення заняття. 
Викладач, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено, 
перевіряє його наявність і якість виконання на наступному занятті. 

Отже, з вищезазначеного можемо зробити висновок, що формування 
громадянської солідарності в обдарованої студентської молоді є актуальним 
завданням для сучасної освітянської спільноти. Воєнний стан, так чи інакше 
зробив це питання нагальним, і таким, що потребує негайного розгляду, якщо не 
вирішення. В українському суспільстві, яке характеризується своєю 
багатошаровістю і змінністю, одним із способів побудови зв’язку між особою, 
суспільством і державою є – громадянська культура, яка є однією із складових 
громадянської солідарності. З огляду на те, що українська молодь, а саме 
майбутні вчителі є найбільш пасіонарними учасниками суспільного життя, саме 
вони і є носіями громадянської солідарності, яку мають формувати у майбутніх 
поколінь. Для цього необхідно створити освітні та виховні програми щодо 
формування громадянської солідарності: посилити вивчення історії і культури 
України, української мови та літератури, запровадити різноманітні патріотичні 
конкурси, знайомити дітей та молодь із законодавством України, сприяти 
активній участі молоді у житті держави загалом, і місцевої громади зокрема, 
підвищити рівень інформаційної культури тощо. А також, необхідно забезпечити 
принципи соціальної справедливості у всіх сферах життя та підвищити рівень 
культури українського населення у сфері політичних відносин, солідарності до 
старшого покоління, волонтерських програм, релігійної солідарності, зміцнити 
довіру всередині суспільства, а саме – до органів державної влади та організацій 
громадянського суспільства шляхом громадянського діалогу, інформування 
суспільства, прозорості влади, забезпечити участь організацій громадянського 
суспільства у контролі органів державної влади та органів самоврядування 
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ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ РОБОТИ  
З ОБДАРОВАНИМИ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 

Анотація: У статті розглянуто ігрову технологію навчання як ефективний 
метод роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Розкрито зміст 
понять «обдарованість», «обдаровані діти». Наведено ігрові форми, які 
можуть бути оптимальними в процесі навчання обдарованих дітей. Розглянуто 
структурні складові ігрової технології, функції гри у процесі навчання. 
Простежено зв’язок між ігровими формами та мотивацією до навчання. 
Описано гейміфікацію (ігрофікацію) як використання елементів гри і технологій 
створення ігор в неігровому контексті. 

Ключові слова: гра, здобувачі освіти, ігрові технології, обдарованість, 
навчальний процес, педагогічна гра. 

Abstract: The article considers the game technology of learning as an effective 
method of working with gifted children and young students. The meaning of the 
concepts «genius», «gifted children» is revealed. The game forms which can be 
optimum in the course of training of gifted children are resulted. The structural 
components of game technology, game functions in the learning process are 
considered. The connection between game forms and motivation to study is traced. 
Gamification is described as the use of game elements and game creation technologies 
in a non-game context. 

Key words: game, students, game technologies, genius, educational process, 
pedagogical game. 

 
Стрімкі темпи розвитку цивілізації обумовлюють проблему навчання та 

виховання обдарованих дітей та молоді. Сучасний ринок праці демонструє 
потребу у висококваліфікованих кадрах, які мають нестандартне мислення, 
схильні до саморозвитку, прагнуть творчої та професійної самореалізації. Одним 
із провідних завдань сучасного закладу освіти є робота з обдарованими 
здобувачами освіти, їх підтримка, забезпечення всебічного розвитку людини як 
особистості, індивідуальності [8]. 

Обдарованість – сукупність здібностей, які зумовлюють особливо успішну 
діяльність людини в одній чи кількох сферах, які вирізняють її серед інших 
людей, що виконують ту ж діяльність у тих же умовах [2].  

Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до 
виконання певних видів діяльності. Розвиток обдарованих дітей випереджає рівень 
їх однолітків. Відчутною ознакою обдарованості є прискорений розвиток  
інтелектуальних здібностей. Для обдарованої дитини характерними є висока 
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активність розуму, підвищена схильність до розумової діяльності, інтерес до 
певного виду діяльності, елементи оригінальності в ній, схильність до творчості [3]. 

У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми 
навчання:  

− індивідуальні, фронтальні (дискусії, семінари, дебати, організаційно-
діяльнісні й рольові ігри),  

− групові (парні, постійні групи зі зміною функцій, груповий поділ класу з 
однаковими завданнями, з різним завданням, із загальним звітом кожної групи 
перед усім класом).  

Особливою популярністю серед обдарованих здобувачів освіти 
користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, круглі столи, невеликі 
сесії, ділові бесіди, інтерв’ю, лекції, семінарські заняття). Ці форми дають 
можливість здобувачам освіти розвинути власні риторичні здібності, опанувати 
методику дискусії, удосконалювати вміння висловлюватися та спілкуватися [6]. 

Потреби здобувачів освіти в рамках традиційного навчання не завжди 
можуть бути задоволені. Тому робота з обдарованими або просто здібними 
здобувачами освіти може набувати різних форм. 

Гра посідає важливе місце у сфері освіти та виступає як педагогічний 
феномен культури у вигляді адекватного та природного способу пізнання світу, 
пристосування до нього. 

«Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та 
засвоєння суспільного досвіду через який формується і вдосконалюється 
управління поведінкою» [5, с.90]. 

Дослідженням проблеми ігрових технологій навчання займалися А. Богуш, 
О. Близнюк, К. Валуєва, Л. Грецак, А. Деркач, І. Зимня, І. Зязюн, Т. Олійник, 
Л. Панова, В. Скалкін, Н. Скляренко, Т. Шкваріна, С. Щербак, П. Щербань та 
інші науковці. 

Педагогічний потенціал гри розглядався з позицій: впливу ігрової 
діяльності на розвиток дитини, взаємозв’язку спілкування та гри, педагогічного 
керівництва ігровою діяльністю, впливу ігор на результати навчальної діяльності 
здобувачів освіти, застосування гри як засобу навчання тощо. 

У дидактичних іграх, створених педагогікою, ігрова діяльність спеціально 
планується і пристосовується до навчальних цілей. Дидактичні ігри є різновидом 
ігор за правилами, де одночасно поєднуються дві сфери людської діяльності – 
навчання та гра. 

Варто також відзначити, що на відміну від ігор взагалі, дидактичні ігри 
характеризуються чітко поставленою навчальною метою з орієнтацією на 
відповідний педагогічний результат. 
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За допомогою гри відбувається перехід навчальної діяльності у навчально-
творчу, оскільки створені умови сприяють виявленню потенційних можливостей 
здобувачів освіти, їх творчих здібностей [4]. 

Педагогічна гра визначається як «основний засіб відтворення реальних 
ситуацій взаємодії учителя та учня в навчально-виховному процесі, як імітація 
реальної діяльності в штучно відтворених педагогічних ситуаціях» [1, с.251]. 

У процесі гри розвиваються духовні й фізичні сили дитини: її увага, пам’ять, 
уява, емоції, дисциплінованість, швидкість і точність рухів, координація і т. д. 
Крім того, гра – це своєрідний, властивий саме дитині спосіб засвоєння 
суспільного досвіду. Гра містить величезні виховні можливості, оскільки в ній 
формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в її 
психіці, що готує її перехід до нової, більш високої стадії розвитку. 

Гра у процесі навчання виступає однією з нестандартних форм педагогічної 
взаємодії і є засобом розвитку творчої особистості дитини чи молодої людини. 

Ігрова технологія за своїми структурними складовими, на відміну від гри, має 
чітко поставлене дидактичне завдання, ігровий задум, обов’язково має керівника 
(наставника), чіткі правила. Головною розбіжністю цих понять є те, що після 
проведення ігрової технології підсумком є формування, розширення, засвоєння, 
закріплення, узагальнення навчального матеріалу. Гра ж здебільшого слугує 
джерелом отримання позитивних емоцій, задоволення й виконує розважальну 
функцію [4]. 

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів 
гри та навчання багато в чому залежать від розуміння педагогом функцій 
педагогічних ігор. Серед найбільш важливих функцій гри як педагогічного 
феномена культури, виділяють наступні:  

− Соціокультурна функція. Гра – найсильніший засіб соціалізації, що включає 
в себе як соціально контрольовані процеси, так і спонтанні процеси, що впливають 
на формування людини. Соціокультурне призначення гри може означати синтез 
засвоєння людиною багатства культури.  

− Функція міжнаціональної комунікації. Ігри національні й у той же час 
інтернаціональні, міжнаціональні, загальнолюдські. Ігри дають можливість 
моделювати різні ситуації життя, шукати вихід з конфліктів, не вдаючись до 
агресивності, навчають адекватно проявляти емоції.  

− Функція самореалізації людини. Це одна з основних функцій гри. Для 
людини гра важлива, як сфера особистісної самореалізації. Саме в цьому розумінні 
важливий сам процес гри, а не її результат, конкуренція чи досягнення якої-небудь 
мети. Процес гри – це простір для самореалізації.  

− Комунікативна функція. Гра – діяльність комунікативна. Вона занурює 
здобувача освіти в реальний контекст складних людських відносин. Будь-яке ігрове 
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суспільство – колектив, що виступає стосовно кожного гравця як організація й 
комунікативний початок, має безліч комунікативних зв’язків. Якщо гра є формою 
спілкування людей, то поза контактами взаємодії, взаєморозуміння, 
взаємопоступок ніякої гри між ними бути не може.  

− Діагностична функція. Діагностика – здатність розпізнавати, процес 
постановки діагнозу. Індивід максимально проявляє себе у грі (інтелект, творчість) 
та гра –  це особливе «поле самовираження».  

− Ігротерапевтична функція. Гра може й повинна бути використана для 
подолання різних труднощів, що виникають у людини в поведінці, у спілкуванні з 
оточуючими, у навчанні. Ефект ігрової терапії визначається практикою нових 
соціальних відносин, які отримує особистість в рольовій грі.  

− Корекційна функція. Психологічна корекція у грі відбувається природно, 
якщо всі здобувачі освіти засвоїли правила й сюжет гри, якщо кожен учасник гри 
добре знає не тільки свою роль, а й ролі своїх партнерів, якщо процес і мета гри їх 
поєднують.  

− Розважальна функція. Розвага – це потяг до різного, різноманітного. 
Розважальна функція гри пов’язана зі створенням певного комфорту, сприятливої 
атмосфери, щиросердечної радості як захисних механізмів, тобто стабілізації 
особистості, реалізації рівнів її домагань [7]. 

Таким чином, на відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку 
– чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, які 
можуть бути обґрунтовані, виділені в чіткому вигляді й характеризуються 
навчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється за 
допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, 
стимулювання до навчальної діяльності.  

Навчальні ігри, на відміну від розважальних, мають певні істотні ознаки, 
свою стійку структуру, до якої входять такі компоненти (за П. Підкасистим): 

− ігрова задумка;  
− правила гри;  
− дидактичні завдання; 
− обладнання гри;  
− результат гри. 
Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять 

відбувається за такими основними напрямами: дидактична мета ставиться перед 
здобувачами освіти у формі ігрового завдання;  навчальна діяльність 
підкоряється правилам гри;  навчальний матеріал використовується в якості її 
засобу;  у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, що переводить 
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дидактичне завдання в ігрове; успішне виконання дидактичного завдання 
пов’язується з ігровим результатом.  

Ігрові форми навчання, як жодна інша технологія, сприяють використанню 
різних способів мотивації.  

1. Мотиви спілкування: здобувачі освіти, спільно вирішуючи завдання, 
беручи участь у грі, вчаться спілкуватися, ураховувати думку товаришів; при 
рішенні колективних завдань використовуються різні можливості здобувачів 
освіти; спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню 
міжособистісних відносин.  

2. Моральні мотиви: у грі кожен здобувач освіти має виявити себе, свої 
знання, уміння, свій характер, вольові якості, своє ставлення до діяльності, до 
людей.  

3. Пізнавальні мотиви: кожна гра має близький результат (закінчення гри), 
стимулює здобувача освіти до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення 
шляху досягнення мети; у грі команди чи окремі здобувачі освіти апріорі рівні 
(немає відмінників і трієчників, є гравці). Результат залежить від самого гравця, 
рівня його підготовленості, здатностей, витримки, умінь, характеру; знеособлений 
процес навчання у грі здобуває особистісного значення. Ситуація успіху створює 
сприятливий емоційний фон для розвитку пізнавального інтересу. Невдача 
сприймається не як особиста поразка, а як поразка у грі й стимулює пізнавальну 
діяльність (реванш); змагальність – невід’ємна частина гри.  

Гра так чи інакше завжди була присутня в навчанні. Але в останні роки 
зростаючий інтерес до комп’ютерних ігор змусив говорити про гейміфікацію як 
про один з ключових трендів освіти. Розвиваюче гейміфіковане середовище 
поступово стає  реальним конкурентом традиційним навчальним матеріалам 

Гейміфікація (або ігрофікація) – це використання елементів гри і 
технологій створення ігор в неігровому контексті [10]. 

Ігрові елементи інтегруються до реальних ситуацій для мотивації 
конкретних форм поведінки у заданих умовах. 

До ігрових елементів, що формують механіку процесу гейміфікації 
відносяться: 

− виклик (мета для досягнення); 
− завдання, тести; 
− співробітництво  (виконання  роботи  над  помилками, взаємодопомога  

при вирішенні задач); 
− зворотний зв’язок (інформація про успіхи гравця); 
− накопичення ресурсів (накопичення показників знань); 
− винагороди (бонусні бали, нагороди, бейджики, віртуальна валюта); 
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− стан перемоги (шкала досягнень, сумарний показник балів, поточний 
показник знань з урахуванням бонусів, підсумкова оцінка, рейтинг) [9]. 

Гра, як і будь-яка інша людська діяльність, має суспільний характер, тому 
вона змінюється зі зміною історичних умов життя людей. Тобто, і навчальні ігри 
видозмінюються, бо вони відображають швидкоплинний темп життя. 

Отже, ігрові технології навчання є ефективним методом роботи із 
обдарованими здобувачами освіти. Використання ігор у навчальному процесі 
має позитивні результати: підвищується інтерес до навчальних занять; 
засвоюється значно більша кількість інформації; набувається практика 
конструктивної взаємодії; позитивно змінюється мотивація засвоєння знань. 
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