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РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ. 

 
 

Постановка проблеми. 

Відбуваються зміни в суспільстві, 

удосконалюється й сама людина, але питання 

незвичайного розвитку окремої особистості ще 

чекає своєї відповіді, адже чіткого фіксованого 

поняття обдарованості в літературі немає. Цей 

феномен   вивчається психологами довгий  час. 

Вчені різних країн намагаються встановити, як 

одні діти досягають  неймовірних успіхів, а 

інші ледь дотягують до стандартного а то й 

примітивного способу мислення?  Чому 

проблема обдарованої особистості, яка 

повністю реалізувала б власний внутрішній 

потенціал, саме в наш час стає все більш 

актуальною? Яку роль виконують батьки у 

психологічному становленні дитини? 

Виклад основного матеріалу. 

У цьому напрямку вже проведена величезна 

робота. Відкриття обдарованих  індивідуумів 

відбувається постійно. Таким людям мало 

просто жити, їм потрібно, щоб мозок увесь час 

був зайнятий пошуком чогось нового й 

незвіданого. Обдаровані люди ніколи не 

втомлюються пізнавати світ. Вони вміють 

слухати, аналізувати, робити висновки. 

Важливо направити обдарованість на 

користь і дитині, і суспільству. Неправильна 

орієнтація у розвитку  може зіпсувати життя  як 

маленькій особистості, так і оточуючим. 

Всебічний розвиток дитини  повинен 

починатися у ранньому віці. Вчені звертають 

увагу, що навіть в утробі матері малюки реагують 

на все, тому майбутнім батьками  пропонують ще 

до народження думати про розвиток своїх дітей: 

читати їм казки, вмикати  музику, розмовляти з 

малюком. В.О. Сухомлинський  наголошував: « 

Слово – наш найвірніший педагогічний 

інструмент, його нічим не заміниш» Тому вже в 

дитячому садку необхідно навчати дітей мислити 

послідовно і, головне, висловлювати думку. 

Казка, гра – животворне джерело дитячого 

мислення, благородних почуттів, прагнень. 

Інсценізація казок, організація свят, екскурсії на 

природу допомагають проявитися художній, 

комунікативній та психомоторній обдарованості  

дитини. 

Зрозуміло, що неймовірні якості можуть 

розкритися в будь – якому віці. Це знову ж таки 

залежить від поведінки батьків. Вони іноді 

просто не хочуть допомогти дитині  

реалізуватися в повному обсязі  ще на перших 

етапах розвитку. Звичайно, обдарована дитина 

буде навіть підсвідомо шукати шляхи реалізації 

своїй обдарованості, але втрата часу 

невиправдана.  На розкриття якогось напрямку 

обдарованості впливають і життєві ситуації. Це 

можуть бути приклади інших людей або сильні  

психологічні потрясіння, та дитяча 

безпосередність і відвертість особливо цінні. 

Саме батьки могли б підтримати дитину й 

допомогти розкритися нестандартним 

можливостям  у ній.  

Дослідження, проведені в Чикаго, показали, 

що самооцінка високообдарованих молодших 

школярів нижча, ніж у третини їхніх 

ординарних однолітків, а соціальна впевненість 

нижча, ніж у чверті. Такі висновки тільки 

підтверджують думку, що обдаровані діти в 

соціальному плані більш чутливі й уразливі. 

Вони потребують підтримки й уваги. 

Але надмірна турбота й бажання старших 

обов’язково розкрити у своєму чаді «хоч якусь 

обдарованість»  теж коштує суспільству дуже 

дорого. Часто батьки за прагненням допомогти 

маленькій людині реалізувати себе, калічать її 

свідомість. Якщо нав’язувати  дитині свої 

нереалізовані бажання й мрії, то можна назавжди 

зруйнувати  віру в те, що вона по – своєму 

неповторна і унікальна. Як сказав американський 

учений Букмінстер Фулер: « Всі діти 



№ 11/2 (20) листопад 2018 р.   

 
29 

народжуються геніями, а всі дорослі перші шість 

років життя дитини зайняті тим, щоб знищити в 

ньому ознаки геніальності». Геніальність  

проявляється набагато рідше обдарованості. Та 

головне , щоб батьки  створювали  дітям  умови 

для повноцінного розвитку, але без надмірного 

підкреслення незвичайності. 

Працювати з обдарованими дітьми,на мою 

думку, одне задоволення. Вони дивують 

педагогів своєю самостійністю, бажанням 

взнати як можна більше, навіть своєю 

дивакуватістю. Їх потрібно сприймати такими, 

які вони є, а не змушувати стати подібними до 

всіх.. Ці діти навчаються і в звичайних середніх 

школах, і в спеціалізованих. Вони мають 

однакові з іншими учнями можливості для 

навчання й відпочинку. Однак, обдаровані  

знаходять час для саморозвитку, тамування 

своїх творчих потреб. Вони не просто читають 

ту чи іншу літературу, розв’язують  задачі. Їм 

це потрібно, як повітря. Дорослим слід 

постійно стимулювати пізнавальну активність 

дітей. В.О.Сухомлинський зазначав: « Пізнання 

саме по собі є дивовижним, чудовим процесом, 

що пробуджує живий і незгасний інтерес».  

Але чому ж не всі однаково реалізують свою 

обдарованість? Ряд вчених зазначають, що всі 

діти обдаровані з народження. Вони мають 

уподобання й можуть розкритися в ньому 

сповна й додати щось нове.  

Карне, Шведел і Ліннемайер виділили деякі 

основні принципи обдарованості у  молодшому 

віці: необхідно виділити сильні й слабкі сторони 

дитини; допомогти їй знайти реалістичне 

уявлення про себе; родина  повинна відігравати 

найважливішу роль в освіті обдарованої дитини. 

Ось тут і з’являється перша перепона. 

Батьківство повинно бути бажаним. Маму й тата 

потрібно готувати до появи нового життя. 

Сумно, але у нас не занадто переймаються цим 

питанням. Важливу роль тут відіграла б якісна 

Школа батьківства. При чому потрібно 

переконати майбутніх тата й маму, що пройти її 

повинні всі без винятку. До такого кроку, як 

появи на світ дитини, потрібно ставитися 

відповідально. Не можна носити під серцем нове 

життя й  бути байдужим до нього чи взагалі 

заздалегідь ненавидіти. Суспільство страждає 

від недолугості й безпечності горе - батьків. 

Якщо обдарованість не направити в позитивне 

русло, вона  проявиться в негативному вигляді. 

Від цього постраждають всі без винятку. 

Шкода,що байдужістю можна загубити справді 

обдаровану людину, яка могла б принести собі й 

суспільству велику користь. 

На допомогу може прийти дитячий садок.  В 

ньому перед малюком світ  розкривається  по – 

новому. Тут відбувається початкове знайомство з 

різними напрямками  наук. Дитина відкриває світ 

в новому ракурсі. Але приклад  рідних 

залишається на першому місці. Байдужі дорослі 

продовжують руйнувати в дитині паростки 

обдарованості. Відповідальні ж підтримують 

уподобання сина або доньки. Їм хочеться 

допомогти своїй дитині. Вчені вважають, що  

саме в інтелігентних сім’ях виростають 

обдаровані діти. І це зовсім не пов’язано з генами 

геніальності. Такі батьки розуміють важливість 

різнобічного розвитку дитини. Вони пропонують 

розвиваючі ігри, цікаві вправи, творчі завдання. 

Потім дбайливі тато й мама починають шукати 

позашкільні заклади, які займаються розвитком 

того чи іншого напрямку. Але тут теж може 

виникнути проблемна ситуація. Батьки 

перекладають усю відповідальність на вчителів, 

тренерів, керівників гуртків. Вони вважають, що 

зробили все, що від них залежить, віддали дитину 

до навчального закладу. Насправді їхня роль на 

цьому не закінчується. На жаль, вони 

припускаються великої помилки, коли 

відгороджуються від дітей і не намагаються 

вникнути в дитячі проблеми. Але тільки тепер 

починається їхня головна роль. Вони повинні 

направляти дитину, підтримувати її. Наскільки 

легше працювати з обдарованими дітьми, коли 

вихователі й батьки знаходять спільну мову, а не 

обмінюються загальними звинуваченнями, від 

яких страждають, у першу чергу, діти. Дитяча 

обдарованість більш ранима, її легко зруйнувати. 

Малеча може замкнутися в собі й не захоче далі 

розкривати свої неймовірні здібності. Крім того, 

батьки й самі повинні бути прикладом для  дітей. 

Їм потрібно більше читати, відвідувати театри, 

кіно ( розвиватися). Важко підтримувати 

обдаровану дитину, коли сам нічим не 

цікавишся, не можеш вступити в дискусію, дати 

відповідь на запитання. 

У свідомості  психологічно занедбаних дітей 

відбувається боротьба двох понять. З одного боку, 

дбайливий  вихователь, який розкриває перед 

малюком новий світ. З іншого боку батьки, яким не 

те що байдуже до радісних почуттів дитини,вони 

можуть висміяти її захоплення і перекреслити всі 

бажання до подальшого розвитку. Діти стають 
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дратівливими, починають поводити себе 

агресивно, а заздрість може призвести навіть до 

серйозних сутичок.  

Школа – це ще один крок для майбутнього 

вундеркінда. Починається  більш глибоке 

ознайомлення з різними науками, які в 

майбутньому допоможуть обрати свій правильний 

шлях у житті. Нові викладачі, різні методи 

викладання, великий обсяг нових понять дають 

можливість розкритися будь – якій дитині. Цікавим 

є перший урок. Відбувається  зустріч учителя й 

учнів. Вже з перших відповідей можна визначити, 

кому з дітей який предмет подобається. Це стає 

зрозумілим з активності, швидкого реагування на 

запитання, влучних нестандартних відповідей. 

Учителю легко визначити свій контингент. 

Спочатку такі діти краще розуміють вчителя, їм 

подобається працювати з ним, вивчати 

запропонований матеріал. Вже потім учні 

поділяються  на просто відповідальних, яких  

привчили виконувати всі без винятку домашні 

завдання, просто зацікавлених, і, нарешті, 

обдарованих. Якщо співпраця вчителя й учня 

відбулася, тоді можна чекати справді неймовірного 

розквіту такого вундеркінда. 

Чому ж шалена зацікавленість дитини й 

талановиті перші кроки іноді не мають подальшого 

розвитку?  Існує кілька причин, яким можна було б 

запобігти, якби не велика завантаженість учителя, 

зовнішні фактори впливу на учнів, період 

дорослішання. Все ж таки потрібно створювати 

окремі умови для розвитку обдарованої дитини. 

Звичайна середня школа при всьому бажанні не 

зможе приділити багато уваги саме обдарованій 

дитині, у всякому випадку, зараз. Там навчаються 

ще й учні достатнього, середнього й низького 

рівнів. Ці діти теж чекають уваги й порозуміння. 

Факультативи й гуртки мало чим допоможуть у 

розвитку обдарованості,та ще й коли чітке  поняття 

нестандартного мислення відсутнє. Таких дітей не 

можна втиснути в рамки спеціально відведеного 

часу. Вони повинні протягом дня знаходитися в 

атмосфері творчого натхнення серед собі подібних.  

Країна вступила у складну стадію розбудови. 

Українська освіта прагне досягти європейського 

рівня підготовки дітей. Світове співтовариство 

вимагає широкої інтеграції в міжнародну систему 

освіти. Держава потребує молодих енергійних 

людей. Вони повинні, використовуючи великий 

творчий потенціал, вирішувати не тільки нагальні 

питання. Від їхньої енергії й бажання постійного 

удосконалювати суспільство, в якому 

живуть,залежить наше майбутнє. 

Сучасне життя докорінно змінює світогляд 

людини. Епоха інновацій, епоха інтелекту диктує 

свої умови життя.  Зміни в суспільстві доводять, що 

головною цінністю є незвичайна людська 

особистість. Чим раніше дитина зможе розкрити 

свій потенціал, визначити нахили, уподобання,тим 

швидше вона зможе реалізувати себе. 

Обдарованість – це непросте явище. Кожна 

обдарована дитина має свою індивідуальність. 

Щоб не зруйнувати її світ, потрібно знайти 

особливий підхід і дати можливість розкритися 

сповна. Через різке реагування на критику, їм 

важко переживати той момент, коли їх не 

розуміють. Важливо, щоб поруч були люди, які 

підтримають і направлять пізнавальний інтерес у 

правильне русло. 

Діти з нестандартним мисленням 

відрізняються від своїх однолітків і поведінкою, і 

ставленням до навчання. По – перше,  їм потрібен 

відповідний психологічний клімат, зазвичай, не 

створений для таких дітей у школі. Важко 

погодитися, що вчителі налаштовані тільки  на 

роботу із учнями середнього рівня навчання. 

Якраз такий контингент не дає творчому 

вчителеві співпрацювати з обдарованою 

дитиною. Він повинен приділяти увагу всім 

учням. Можна апелювати, що для обдарованих є 

спеціально розроблені завдання, які можна 

використовувати на уроках. Але тоді зникає 

ситуація взаєморозуміння, безпосереднього 

спілкування з такою дитиною. Після уроків ці 

діти мають додаткові навантаження,тому що не 

обмежуються тільки шкільною програмою. Як 

правило, вони дуже зайняті. Довга вчительська 

практика доводить,що проблема розвитку  

обдарованості  криється не в недолугості 

викладачів, а в тому, що діти навантажені 

багатьма предметами, які можна було б 

проводити,як факультативи. Вчитель змушений 

більше уваги приділяти учням середнього й 

низького рівня. Обдаровані ж живуть у своєму 

світі. Їм потрібна особлива увага. Такі діти різко 

реагують на негативне ставлення однолітків, на 

їхні висловлювання. Їм важче пристосуватися до 

загальної маси людей. Епоха інноваційних 

технологій дає змогу обдарованим дітям легше 

реалізувати свої можливості в суспільстві. 

Важливо, щоб обдарована людина відчувала 

свою значимість 
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Обдарованість - складне багатогранне явище. 

Кожна обдарована дитина – це індивідуальність, 

яка потребує індивідуальної роботи з ним. Учитель 

на уроці намагається охопити увагою всіх дітей. 

Обдаровані діти приносять море задоволення від 

спілкування з ними. В школах проводиться безліч 

різноманітних олімпіад, конкурсів. Навіть байдужі 

вчителі будуть намагатися знайти обдарованих 

дітей, які зможуть скласти гідну конкуренцію 

іншим учням,  адже для участі в таких змаганнях 

потрібні люди з нестандартним мисленням. Далі 

завантаження вчителя середньої школи обмежує 

час спілкування з такою дитиною. Така похибка 

може  завадити проявам вікової обдарованості. М. 

Лейтес відзначає, що в дитячі роки ознаки 

обдарованості оцінюються шляхом з’ясування 

співвідношення в них вікового і власне 

індивідуального. Спочатку це вікові прояви 

обдарованості, а чи перейдуть вони у стійкі 

індивідуальні особливості,буде залежати від 

багатьох внутрішніх і зовнішніх умов. 

Рекомендації  Парламентської Асамблеї Ради 

Європи  вказують на необхідність розробки  

комплексу умов для забезпечення інтелектуальної,  

емоційної,фізичної й соціальної активності 

обдарованого школяра. В сукупності заходів 

потрібно розробити план  регіонального, 

муніципального  освітнього простору. Система 

роботи з обдарованими школярами  повинна 

включати елементи інформування, досліду й 

розробки, підготовка спеціалістів,систем пошуку. 

Повинна бути відпрацьована  координація 

діяльності. 

Висновок 
Проаналізувавши проблеми обдарованих 

можна зробити висновок, що цивілізованому 

суспільству потрібно приділяти максимальну увагу 

розвитку такої категорії особистостей. Для 

досягнення позитивних результатів потрібен 

комплексний підхід із залученням до роботи 

фахівців, що мають професійну  підготовку. 

Важливим є питання роботи з батьками таких 

дітей. Від підготовки дорослих людей до 

батьківства залежить наскільки рано маленька 

особистість почне проявляти свою обдарованість у 

повному обсязі,адже реалізація власного 

внутрішнього потенціалу саме в наш час стає більш 

актуальною. Вивчення практичного 

аспекту,особливостей нестандартного мислення 

дітей допоможе розкрити феномен обдарованості й  

допомогти дитині реалізувати свій творчий 

потенціал у повному обсязі. 
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РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА. 

Всестороннее развитие ребенка поможет становлению и развитию не только его одаренности, но и личности. Родители при 

этом исполняют главную роль. Важно, чтобы ребенок получил надлежащую поддержку семьи и смог раскрыть и реализовать 

свой творческий потенциал в полном объеме. 

Ключевые слова: проблема одаренной личности; чувствительные и уязвимые; желательное отцовство; общий язык; правильное 

русло; комплексный подход; подготовка к отцовству. 
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THE ROLE OF EFFECTIVE FAMILY EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF A WONDERFUL CHILD. 

The comprehensive development of the child will help the formation and development not only of its giftedness, but also of the individual. 

Parents play the most important role. It is important that the child got the  proper support of the family and able to reveal and realize his 

creative potential in full. 
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