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У статті розглянуто поняття «обдарованість», визначено основні ознаки обдарованості. Описано специфіку 

навчання та проблеми роботи з обдарованими школярами. Окреслено основні завдання, що постають перед вчителем 

у роботі з обдарованими учнями. А також, на основі теоретичного та практичного дослідження виділено чотири 

стратегії навчання академічно обдарованих дітей, що можуть застосовуватися в різних комбінаціях у навчально-

виховному процесі початкової школи. 
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Постановка проблеми. Ідентифікація, 

навчання і виховання обдарованих і талановитих 

дітей є однією з найважливіших проблем у 

світовій педагогіці. У багатьох країнах світу 

пошук адекватних способів виявлення 

обдарованих і талановитих дітей, створення для 

них оптимальних умов виховання й навчання 

вважається найважливішим, стратегічним 

загальнонаціональним завданням. Позитивний 

соціальний ефект цього виду діяльності на 

сьогодні є незаперечним.  

У вітчизняній педагогічній теорії та 

практиці напрацьовано значну кількість 

досліджень, пов'язаних з ідентифікацією 

обдарованості, розроблено програми допомоги 

дітям щодо реалізації їх здібностей. Зазначена 

проблематика відображена у таких державних 

нормативно-правових документах, як 

«Програма роботи з обдарованою молоддю на 

2006-2010 рр.», Указ Президента України «Про 

заходи щодо розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді» (№ 927/2010 р.), Закон України «Про 

позашкільну освіту» (2000 р.), Закон України 

«Про освіту» (2017 р.), Концепція Нової 

української школи (2016) та ін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Інтелектуальний, художній та духовний 

потенціал обдарованої особистості, феномен 

обдарованості, проблеми, зумовлені наявністю 

певного обдарування, досліджували впродовж 

ХХ століття й до сьогодні провіді вчені, 

педагоги, психологи: Б. Блум, Д. Векслер, Дж. 

Гілфорд, Дж. Рензуллі, Дж. Равен, С. Ріс, Л. 

Сміт, Л. Терман, П. Торренс, Ф. Уільямс 

(США); А. Біне, Р. Мейлі (Франція); К. Хеллер, 

В. Штерн (Німеччина); Ю. Бабаєва, С. Дерябо, 

В. Лебедєва, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. 

Орлов, В. Панов, Б. Тєплов, М. Холодна, 

В. Шадріков, В. Юркевич, Є. Яковлева, В. 

Ясвін (Російська Федерація); О. Антонова, В. 

Моляко, О. Музика, О. Кульчицька (Україна). 

Мета статті полягає у з’ясуванні 

теоретичного обсягу поняття «обдарованість», 

окресленні основних шляхів роботи учителя з 

обдарованими школярами початкової школи.  

Основні результати дослідження. У 

сучасній психолого-педагогічній літературі 

немає однозначного трактування поняття 

«обдарованість». За основу тлумачення цього 

терміну взято такі визначення: індивідуальну 

потенційну своєрідність задатків людини, 

завдяки яким вона може досягнути значних 

успіхів у певній галузі діяльності (О. Гончаренко 

[1, с. 72]); високий рівень задатків та 

схильностей, результат і свідчення високого 

інтелектуального розвитку людини (В. Войтко 

[3, с. 33]); явище складне, комплексне, яке 

включає набір когнітивних, сенсорних та 

особистісних якостей людини, містить такі 

основні компоненти: високий інтелектуальний 

рівень, здатність людини до творчості та 

наполегливість, яка становить основну якість 

особистості, своєрідний „сплав” бажання досягти 

успіху, емоційну захопленість справою та інтерес 

до тієї галузі знань, якою займається людина 

(О. Кульчицька [2, с. 4]) та ін.  

Щоб організувати ефективну навчальну 

діяльність, необхідна вдумлива робота вчителя. 

Звичайно, важко знайти підготовленого 

педагога, який володіє сукупністю необхідних 

психологічних знань і особистісних якостей, 

окрім відмінних фахівців, які, не знаючи 

специфіки роботи з юними талантами, 
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інтуїтивно відчувають, як потрібно 

організувати роботу з ними. Однак таких 

людей одиниці, а інтуїція обов’язково повинна 

базуватися на знаннях, щоб діяльність учителя 

не втратила своєї прогностичної можливості. 

Тому потрібна спеціальна робота по підготовці 

вчителів до роботи зі здібними дітьми, як у 

педагогічних закладах освіти, так і в школах. 

Програма з педагогіки у педагогічних 

закладах вищої освіти не передбачає вивчення 

проблеми обдарованості, як і не пропонує 

опанувати методику роботи з обдарованими 

дітьми. Однак вишівська навчальна програма 

передбачає проведення спецкурсів і 

спецсемінарів. Однією із можливих тем може 

бути підготовка вчителя до роботи з 

обдарованими дітьми. 

У школі організувати таку роботу дещо 

складніше, адже велике навантаження, 

недостатнє фінансове забезпечення обмежують 

вільний час вчителів, що міг би бути 

використаним для самоосвіти. Однак у школах 

функціонує науково-методична рада, що 

розробляє стратегію викладання, визначає 

наукові проблеми для дослідження, дає 

методичні поради, вивчає досвід роботи колег  

інших шкіл і організовує роботу щомісячного 

методичного семінару. Цикл цих семінарів 

може бути присвяченим означеній проблемі. 

У процесі розв’язання проблеми роботи з 

обдарованою молоддю виникає ряд 

суперечностей, серед яких найбільш істотними 

вважаємо такі:  

- невідповідність між соціальною потребою 

у педагогічно обдарованих, творчих учителях, 

здатних формувати всебічно розвинену 

особистість учня та відсутністю відповідної 

цілеспрямованої підготовки майбутніх 

учителів;  

- невідповідність між потребою виховання 

нової генерації педагогічних кадрів, здатних 

виявляти і розвивати здібності та обдарування 

дитини і нерозробленістю комплексу 

теоретичних і методичних засад щодо 

забезпечення підготовки вчителя, здатного 

працювати зі здібними дітьми [6]. 

Отже, у реалізації зазначеної проблеми 

проявляються недоліки професійної підготовки 

вчителя до здійснення відповідної діяльності, 

тому велика увага надається вдосконаленню 

педагогічної майстерності кожного педагога. 

Вчитель, який працює з обдарованими дітьми, 

має добре орієнтуватися у знаннях 

психологічних особливостей дітей і вміти 

діагностувати в дитині ознаки обдарованості. 

Варто визначити важливі риси 

обдарованості дитини: яскраво виражений 

розвиток інтересів і схильностей, 

наполегливість у мисленнєвій діяльності. 

Ключова позиція в мотиваційній сфері 

обдарованої дитини належить пізнавальній 

потребі. Це проблема розумового пошуку, 

розумового навантаження, що базується на 

отриманні задоволення від процесу мислення, 

процесу пізнання діяльності. У результаті 

розвивається і закріплюється прагнення до 

пізнання – адже йому передує дія механізму 

позитивних емоцій. Пізнавальна потреба 

базується на трьох «китах»: активності, потребі 

в самому процесі розумової діяльності, 

задоволення від розумової праці. 

Навіть наявність кількох ознак має 

привернути увагу спеціаліста і мотивувати його 

на детальний і тривалий аналіз кожного 

конкретного індивідуального випадку. Кожна 

дитина - унікальна особистість зі своїми 

перевагами і недоліками, тому головним є 

пошук ключа - індивідуального підходу до 

кожного учня, зокрема учня обдарованого, з 

вираженою індивідуальністю, незалежністю. 

Незалежність - риса творчо обдарованої 

дитини. З такими дітьми, з одного боку, 

працювати легше, бо вони мають високі 

розумові здібності, а, з іншого, - важче, оскільки 

ці діти «знають собі ціну», потребують багато 

уваги, особливого ставлення. У таких умовах 

важливим елементом професійної майстерності 

вчителя є знаходження індивідуального підходу 

до обдарованих дітей і вміння запропонувати їм 

такі види діяльності, які б відповідали їх запитам 

і здібностям. Для цього вчитель повинен 

володіти ефективними методами викладання, 

які мають за мету надання допомоги учневі в 

оволодінні знаннями; відповідають рівню їх 

інтелектуального і соціального розвитку; 

відповідають етапам розвитку пізнавальних 

здібностей обдарованого учня. 

В умовах загальноосвітньої школи важливо 

правильно організувати роботу вчителя з 

обдарованими дітьми, не тільки створювати 

необхідні умови для їхнього розвитку, а й 

психологічно готувати до наполегливої праці, 

самовиховання.  
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У навчальній діяльності робота з 

обдарованими учнями ґрунтується на 

диференційованому підході, що сприяє 

розширенню й поглибленню освітнього 

простору, кругозору учня з певного предмета.  

Як вважає Г. Русин [5, с. 164], мета роботи з 

обдарованими учнями – виявлення таких учнів 

та створення умов для їх оптимального 

розвитку. Основні завдання, що постають 

перед вчителем у роботі з обдарованими 

учнями, – це: розвиток цілісної картини світу в 

уявленні дитини; розвиток творчого 

критичного й абстрактно-логічного мислення, 

здатностей розв’язувати проблеми; розвиток 

здатності самостійно навчатися та здійснювати 

дослідницьку роботу; розвиток здатностей до 

самопізнання та саморозуміння, формування 

позитивної «Я-концепції».  

Завдання педагогів полягає в тому, щоб 

створити умови, за яких будь-яка дитина могла 

б пройти шляхом власної досконалості, уміла 

мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях 

називається «самовдосконаленням дитини в 

умовах освітнього процесу». 

На основі теоретичних на практичних 

досліджень диференційовано чотири стратегії 

навчання академічно обдарованих дітей, що 

можуть застосовуватися в різних комбінаціях, а 

саме:  

1. Прискорення (проходження інтенсивних 

курсів навчання за спеціальними програмами);  

2. Поглиблення (більш глибоке вивчення 

тем чи дисциплін певних галузей знань);  

3. Збагачення (вихід за рамки вивчення 

традиційних тем через установлення зв'язків з 

іншими темами, проблемами чи 

дисциплінами). Це може здійснюватися в 

рамках традиційного освітнього процесу, а 

також через участь учнів у дослідницьких 

проектах, використання спеціальних 

інтелектуальних тренінгів розвитку тих чи 

інших здібностей тощо.  

4. Проблематизація (стимулювання 

особистісного розвитку учнів з використанням 

оригінальних пояснень, переглядом наявних 

відомостей, пошуком нових значень і 

альтернативних інтерпретацій). Слід 

відзначити, що стратегії збагачення та 

проблематизації навчання є найбільш 

перспективними, оскільки дозволяють 

максимально врахувати особливості 

обдарованих дітей. [6].  

Але, як зазначає Н. Настенко [4, с. 10], все ж 

можна виділити деякі загальні поради щодо 

роботи з обдарованими дітьми, що 

викристалізувалися в процесі 

експериментального викладання.  

1. Однаково шкідливі як зневага до успіхів 

учня, а іноді й приниження їх, так і надмірне 

захвалювання індивідуальних здібностей на 

фоні класу, що може викликати, з одного боку, 

ревнощі, роздратування і навіть відразу 

однолітків, а з іншого, «зіркову хворобу» 

обдарованої дитини. Краще залучити до 

спільних занять з іншими дітьми. 

2. Обдаровані діти не сприймають суворо 

регламентованих, однотипних занять і завдань, 

що не дають змоги їм працювати на повну силу 

інтелекту, тож навчальну діяльність на уроках 

треба організувати таким чином, щоб 

приділити їм увагу (урізноманітнити завдання і 

програму в цілому, виділити час на 

консультації, надати можливість самим 

обирати рівень складності завдань, розвивати 

ініціативу, гнучкість мислення, уяву).  

3. Рання діагностика дитячої творчості і 

створення умов для індивідуалізації навчання 

буде практичною реалізацією розвитку творчо 

обдарованого учня.  

4. Розвиток творчої обдарованості 

неможливий без дотримання принципів 

розвивального навчання – проблемності, 

індивідуалізації, діалогічності.  

5. Для розвитку творчої обдарованості дітей 

необхідно систематично повертати їх до 

власних емоційних переживань, адже міцно 

запам’ятовується лише те, що сильно вплинуло 

на душу, викликало шквал емоцій.  

6. У навчанні обдарованих дітей необхідно 

обговорювати кінцеві цілі і передбачувати 

результати ще на початковому етапі діяльності. 

Тобто учні мають усвідомлювати, що, як і 

навіщо їм належить виконувати.  

7. Одним з основних принципів навчання 

обдарованих є створення стану безвиході (за 

Сократом) або розвивального дискомфорту, з 

якого учень повинен шукати вихід, приймати 

для цього певні рішення й чинити дії. 

Прийнято диференціювати три групи 

вчителів, робота яких однаково важлива для 

розвитку обдарованих дітей:  

1) вчителі, які здатні зацікавити предметом, 

створити атмосферу емоційного захоплення; 
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2) вчителі, які навчають техніки виконання 

(наприклад, певних дослідів), закладають 

основи майстерності;  

3) вчителі, які виводять на високий 

професійний рівень [6].  

Поєднання всіх цих учительських 

особливостей в одній особі – явище надзвичайно 

рідкісне. До якої б із зазначених груп не належав 

учитель, він має бути насамперед вихователем. 

Головною метою сьогодні є виховання 

унікальної цілісної творчої особистості, здатної 

на свідомий та відповідальний вибір за різних 

життєвих обставин.  

Висновки. Вчителю для навчання обарованих 

дітей необхідно володіти належними 

предметними, психолого-педагогічними і 

методичними знаннями; мати високий рівень 

інтелекту, широку ерудицію, творчий світогляд.  

Одним із провідних завдань підготовки 

учителів у сучасних суспільних умовах є 

формування їх професійної компетентності, 

важливою складовою якої визнається уміння 

вчителя здійснювати навчальну та виховну 

роботу з обдарованими дітьми. Готувати 

вчителів до здійснення відповідної діяльності 

необхідно ще під час навчання їх у закладі 

вищої освіти. Реалізуючи свій потенціал у 

процесі навчання, майбутні вчителі навчаються 

виявляти і розвивати обдарування учнів. 

Основними ж умовами ефективності роботи з 

обдарованими учнями вважаємо високий 

рівень професійної компетентності вчителів, у 

тому числі рівень їх інтелектуальної 

підготовки; рівень розвитку їх особистісних 

якостей; відповідну систему стимулювання 

учнів та своїх колег; створення умов для появи 

і розвитку в них інтересу до роботи з 

обдарованими учнями; розробку педагогічного 

інструментарію для підготовки вчителів до 

роботи з обдарованими учнями.  
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Кравець Л.В.  

ПУТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье рассмотрено понятие «одаренность», определены основные признаки одаренности. Описана специфика 

обучения и проблемы работы с одаренными школьниками. Определены основные задачи, стоящие перед учителем в 

работе с одаренными учащимися. А также, на основе теоретического и практического исследования выделено 

четыре стратегии обучения академически одаренных детей, которые могут применяться в различных комбинациях 

в учебно-воспитательном процессе начальной школы. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, учитель начальной школы, младший школьник. 

 

Kravets L.  

WAYS OF PREPARING A TEACHER TO WORK WITH UPHOLSTED PUPILS SCHOOLS 

The article deals with the concept of "giftedness", defines the main attributes of giftedness. Specifics of training and problems 

with gifted students are described. The main tasks faced by the teacher in working with gifted students are outlined. Also, on 

the basis of theoretical and practical research, four strategies for teaching academic gifted children are identified, which can 

be used in various combinations in the elementary school education process. 

Key words: talent, gifted child, elementary school teacher, junior schoolboy. 
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