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КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
Підготувала професор КОІПОПК Галина Апостолова 
 

                                                                           Мета цієї розробки допомогти дорослим, вихователям,    

                                                                           вчителям, батькам, зробити певні кроки на шляху розуміння  

                                                                          обдарованої   дитини, її виховання та навчання, а також  

                                                                          того, що сприяє формуванню певних здібностей дитини. 

  

I. ЩО ТАКЕ ОБДАРОВАНІСТЬ, ОБДАРОВАНА ДИТИНА 

ТА ТРОШКИ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З  ЇЇ ОБДАРОВАНІСТЮ. 

 

 Не існує чіткого означення обдарованої людини, а тим більше дитини. Наприклад, у Америці, як 

справедливо зазначив  американський психолог та педагог Галлахер, протягом багатьох років високий 

рівень інтелекту, що визначався за допомогою  відповідних стандартизованих тестів саме й був 

“робочим” означенням обдарованості. У дев’яності роки Рензулі  запропонував означення обдарованості, 

що спирається на особливості, які психологи спостерігають в дорослої людини,  здатної досягати 

нестандартних результатів.  

  За Рензулі обдарованість є наслідком сполучення трьох якостей: інтелектуальних 

здібностей, творчого підходу та наполегливості. Це ж означення можна, мабуть, застосувати і для 

старших школярів, але застосувати його до дитини або підлітка буде  неправильним. Можна тільки 

говорити про зв’язок певних характеристик дитини з її майбутніми успіхами. Таким чином ясного та 

загальноприйнятого означення обдарованості – особливо для дошкільного віку  не існує. 

  Розробка певних спеціальних програм повинна враховувати  особливості дітей та можливість 

максимальної реалізації їхніх потенціальних здібностей у рамках такої програми. Тоді, якщо, наприклад, 

виходити з того, що обдарованість в основному пов’язана  з високим інтелектом,  логічно обрати 

прискорене та поширене навчання традиційного змісту як основу спеціальної підготовки дитини 

дошкільного віку, або учня молодших класів. З іншої сторони, якщо вважати головним фактором 

обдарованості творчі здібності, то потрібно створювати програми націлені саме на розвиток творчості. 

Мабуть, обидва напрямки однобокі і вже тому  неправильні. Важливо як  наслідок навчання та 

виховання отримати особистість, що гармонійно поєднує у собі одночасно всі три зазначені 

характеристики. Раннє насичення інформацією дитини може привести до пригнічення творчих 

здібностей. Якщо ж посилено грати з дитиною у різноманітні розвиваючі ігри, може статися, що потім 

дитина не буде здатною до самостійної вольової діяльності. Тому  правильним, мабуть, потрібно 

вважати таке виховання та навчання, що відповідає  віковим особливостям дитини, спирається на 

розуміння та повагу до її індивідуальності, право на  свободу пошукової діяльності і мислення.     

 Дійсно, обдарована дитина – це не абстрактний носій певної якості, а перш за все жива істота. За 

спостереженнями  Карола Текеса (психолог з США) дуже часто основною проблемою обдарованої 

дитини стає її спілкування з дорослими, коли своїми питаннями, зауваженнями, відповідями, висловами 

вона дратує вчителя (або батьків), в якого (яких) з’являється бажання таку дитину “поставити на місце”, 

“зрізати”, і це дуже негативно відгукується на особистісному та інтелектуальному розвитку   дитини.  

  Треба зауважити, що не менш популярною буває протилежна крайність, коли батьки, вчителі і 

навіть однолітки починають відноситися до обдарованої дитини лише як до носія певної особливої 

ознаки. Це теж породжує велику кількість психологічних проблем,  які заважають повноцінному 

розвитку особистості обдарованої дитини. Як казав Текес, обдаровані діти мають більше спільного з 

іншими дітьми, ніж своєрідного і подібне ставлення  до них страшенно несправедливе.  
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    II. ОСОБЛИВІ ЗДІБНОСТІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ  

ПРОБЛЕМИ ДИТИНИ 

 

 Обдаровані діти випереджують інших у кількості та силі сприйняття оточуючих подій та 

явищ. Вони більше бачать, чують, розуміють, ніж інші у тих самих умовах. Вони можуть слідкувати 

одночасно за декількома подіями. З їхнього поля сприйняття не випадають інтонації, жести, пози та 

моделі поведінки оточуючих їх людей. Обдаровану дитину інколи порівнюють з губкою, що втягує 

найрізноманітнішу інформацію та відчуття. Але така здібність до сприйняття йде поруч з вразливістю, 

яка породжується підвищеною чутливістю. Ці діти все сприймають і на все реагують. Їх нормальний для 

цього віку егоцентризм призводить до того, що вони відносять все на свій рахунок. Те, що не зачепить 

звичайну дитину, може поранити обдаровану. Інколи такі діти відчувають свою провину навіть тоді, 

коли їх ні в чому не звинувачують. Вони можуть відчувати себе відштовхнутими, бо дуже чутливі до 

незадоволення оточуючих дорослих. Їхні реакції можуть бути непропорційно різкими на начебто 

незначні події. 

Англійський педагог та психолог Лета Холлінгзуорт ще у 1942 році написала: “Багато 

реформаторів загинуло від рук натовпу, який вони намагалися просвітити. Обдарована дитина повинна 

навчитися сприймати інших терпляче – без злорадства, відчаю та сліз, а з розумінням, якщо нічого 

виправити не можна”. Нездатність виробити терпляче ставлення до менш обдарованої людини часто 

призводить до розчарувань, жовчності, які можуть занепастити самого лідера. 

 Ще одна  властивість, що часто помічають у обдарованих дітей – це велика впертість у області 

їхніх інтересів. Така дитина вже у 2 – 3 роки може займатися своєю справою протягом декількох годин  і 

повертатися до неї протягом декількох днів. Пізніше ці діти виявляють велику впертість та 

зосередженість у досягненні мети – у грі та інших заняттях. Це може призводити до потреби доводити 

все до повної досконалості. Коли результати не відповідають підвищеним внутрішнім стандартам 

дитини, в неї  виникає відчуття незадоволеності та відповідні болючі переживання. Така дитина в 

відчаї може зруйнувати свою роботу,  вважати себе невдахою, в неї може виникати упереджене 

ставлення та побоювання перед певними заняттями і тому формуватися протилежна тенденція – кидати 

справу “на півдорозі”.  Дуже часто цьому сприяють завищені очікування дорослих та амбіції батьків.

 Система пріоритетів дорослого передається дитині. Якщо законна гордість батьків успіхами 

дитини не збалансована їхньою увагою до інших позитивних  якостей та моделей поведінки, це може 

мати дуже негативний вплив на подальший розвиток та все життя дитини. Дійсно, спочатку дитина 

засвоює, що її успіхи – це засіб отримати максимальну увагу та любов батьків. Пізніше це приведе до 

життєвої формули: головне в житті – успіх.  Таким чином багато батьків сприяють розвитку 

перфекціонітських тенденцій у своїх  дітях.   Більше того, якщо діти відчувають, що більше за все 

батьки цінують їхні успіхи, то намагаються бути кращими будь у чому. Якщо це їм не вдається, то вони 

відчувають себе не тільки збентеженими але ще й винними. Це не значить, що таланти та успіхи треба 

ігнорувати. Але важливо зберігати здоровий баланс, приділяти увагу всебічному гармонійному розвитку 

дитини.   Коли увага до унікальних здібностей дитини у чомусь одному стає з боку батьків завищеною, 

самосприйняття дитини може бути зовсім не таким, як того бажають батьки. За спостереженнями 

психологів обдаровані підлітки з емоційними зрушеннями, коли пригадують дитинство, майже всі  

розповідають, що батьки ніколи не сприймали їх як особистість, а бачили лише  їхні здібності та 

досягнення. 

 Всепоглинаюча цікавість – ще одна риса, яку можна спостерігати в  обдарованої дитини. 

Великий французький дослідник процесів росту та розвитку людини Жан Піаже, який починав свою 

наукову кар’єру як біолог, провів наступну паралель між функціонуванням свідомості та фізіологією: 

“Для мозку так само природно пізнавати, як для інших органів дихати, пити та їсти”. Обдаровані діти 

відрізняються великим “апетитом” у пошуку нових знань, вражень, відчуттів для насичення свого мозку. 

Це може породжувати схильність розпочинати декілька різноманітних справ одночасно, або хапатись 

за занадто складні задачі. Інколи таким дітям потрібно вчитися знаходити баланс між ентузіазмом та 

прагматичністю, тобто баланс, який звуть здоровим глуздом. Ця риса характеру – не зовсім те, що може 

подобатися  жвавій, допитливій дитині, вона приходить лише з досвідом. Але авторитетні для дитини 

дорослі можуть допомогти їй у цьому. Наприклад, переглянути розклад занять, порадити спланувати 
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певну роботу або відкласти її на пізніше тощо.   З цим потім буде пов’язано вміння визначати мету та 

розподіляти свій час. 

  Ще один сильний бік обдарованої дитини – у деяких заняттях досягати видатних 

результатів. Начебто це повинно приводити її до сильного позитивного самосприйняття, але у житті 

інколи це призводить до парадоксу. Багато обдарованих дітей, що усвідомлюють нестандартність своїх 

здібностей, сприймають себе лише на перших місцях. Будь-яке інше місце така дитина сприймає як 

поразку, а саму себе як невдаху. Потрібно донести до дитини, що невдача – це нормально і навіть 

потрібно, бо вона підштовхує до переоцінки, адаптації та подальшого розвитку, і не є приводом для 

відчаю та самоприниження.          

 Ще один дар талановитої дитини – здатність сприймати нестандартні зв’язки та 

відношення між предметами та явищами. Вони інколи бачать неочікувані, незвичні зв’язки між 

концепціями та подіями, їм подобається конструювати, хоча б тільки у своїй уяві, будувати 

альтернативні системи. Саме тому такі діти не терплять, коли їм нав’язують готову відповідь. Це може 

ускладнювати їхні відносини з вчителями та батьками. Саме ця здатність  часто стає основою творчості 

та винахідництва. Але проблема у тому, що інколи саме це  веде дитину на нетрадиційні шляхи, які у 

життєвому розумінні можуть бути не тільки безглуздими, але й загрожувати здоров’ю дитини.  

 Треба відмітити і таку властивість обдарованої дитини, як відмінну пам’ять та 

випереджуючий мовний розвиток. Вони зазвичай володіють великим словниковим запасом, вільно 

висловлюють свої думки, але часто  заради задоволення своєї фантазії конструюють свої власні слова 

та вирази.  

 У обдарованої дитини дошкільного віку часто моторна координація та оволодіння руками 

відстає від пізнавальних здібностей. Їм необхідна відповідна практична діяльність, інакше відрив 

інтелектуального розвитку від фізичного може збентежити дитину та привести до розвитку її 

несамостійності у майбутньому. 

 Цей перелік можна ще довго подовжувати, і інколи зазначені особливості будуть виключати одна 

одну. Але є одна особливість, що поєднує більшість обдарованих дітей, тобто дітей, з яких може вирости 

обдарована людина – глибинне та небайдуже сприйняття світу. Саме з цією особливістю дитини 

зазвичай мужньо борються дорослі. Як часто батьки, що бажають аби дитина добре пристосувалася до 

оточення, класу, вчителя дають їй інструкції, які важким тягарем лягають на плечі самої дитини: ”Не 

задавай стільки питань”, “Не сперечайся з вчителем”, “Не кажи стільки заумних слів”, “Залиш свої 

фантазії вдома”, “Не забігай уперед”, “Чекай поки усі виконають завдання”, “Не виправляй вчителя” 

тощо. Дійсно, більшість дорослих сприймає таку дитину саме як проблему. Одна з статей   із педагогіки 

виховання нестандартної дитини починається фразою: “Обдарованих дітей буває важко вчити, з ними 

непросто жити, а виховувати їх зовсім неможливо” (Джонсон та Роус). У цій фразі точно відображено 

почуття та соціальні стереотипи відношення до “незручної” дитини.  Але таке напруження легко зняти, 

якщо оточення буде сприймати дитину з повагою, як особистісну цінність, якщо дитина буде відчувати, 

що її не тільки доброзичливо сприймають, але й люблять та намагаються зрозуміти, підтримати у 

пізнанні без обмеження її внутрішньої свободи. Саме тоді слово “неможливо” у попередньому 

висловленні можна буде замінити на “чудово”, “цікаво”, “дивовижно”, “захоплююче”.  

 Давайте виявляти дійсне опікування гармонійним розвитком особистості, підтримувати та 

адекватно реагувати на нестандартні здібності та обдарованість, замість того щоб пригнічувати їх, 

нівелювати, ставити на перше місце репродуктивний  розвиток ординарності. 

   

          III. РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДОСЛІДНИКА 

 

 Зрозуміло, що кожен спеціаліст повинен досконально володіти обраною ним спеціальністю. Але 

для дослідника цього замало – найважливіше накопичити досвіт власної дослідницької діяльності. 

Проте “наука дослідження” як предмет не існує. Навчання талантів до цього часу залишається 

індивідуальним. Музикант, скульптор або режисер зазвичай переймають досвід більш досвідченого 

визнаного усіма майстра. Робота з талановитим учнем теж вимагає талановитого наставника та невеликої 

наповненості навчальної групи. Така форма  майже індивідуального навчання полегшує пристосування 

до особливостей учня. При цьому прийоми  навчання можуть бути різноманітними. 
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 Наприклад, Лібих, який успішно проводив практичне навчання дослідницькій діяльності, вважав 

головним розвиток самостійності: “Керівництва як такого не було; я кожного ранку приймав від 

кожного окремо звіт про те, що він зробив напередодні, також про те, як він бачить на даний момент 

певне питання; я погоджувався або робив зауваження”.  Якщо проаналізувати роботу провідних вчителів 

з дітьми, що засвідчують незвичайні результати, наприклад на предметних олімпіадах, то ми бачимо, що 

більшість користується саме такою моделлю навчання. Це повільний процес накопичення учнями 

наслідків власного експерименту, власної пошукової діяльності. 

  Що стосується формування дослідницьких здібностей при роботі з класом, то тут доречно 

привести слова  М. Планка: “Не так важливо ЩО саме  вивчають у школі, як важливо ЯК навчають... 

функція школи не в тому, щоб дати спеціальний досвід, а в тому, щоб сформувати послідовне методичне 

мислення”. Тобто, в ідеалі перед школою постає задача отримання учнем знань не шляхом навчання, 

а шляхом відкриття. 

 Астроном Н. Я. Цингер вважав, що для формування здатності до дослідження важливо як можна 

частіше, коли вчитель сповіщає учням про наукові факти,  показувати як ці факти було отримано, 

щоб учень потрошку перетворювався з того, хто поглинає знання у того, хто їх здобуває. Він вважав, що 

дослідником може стати будь хто, але ступінь цінності його роботи буде залежати від направленості 

його зацікавленості та міри таланту. 

 Важливим фактором у формуванні творчих здібностей школяра є здатність до творчості його 

вчителя. Як казав І. Тамм: “Готувати творчих активних дослідників  може лише той, хто сам 

безпосередньо займається – і не тільки займається, але й захоплюється дослідницькою роботою. Ніякий 

переказ підручника і навіть останніх наукових робіт з наукових журналів викладачами, які самі не ведуть 

дослідницьку роботу, не вирішить питання, бо “розум юнака – не посуд, який потрібно наповнити, а 

факел, що потрібно запалити”. 

 Що стосується перевірки рівня оволодіння знаннями у школі, то високі оцінки на іспитах ще не є 

свідченням  відповідних здібностей учня та запорукою його подальшої успішної дослідницької 

діяльності  у цій галузі. Ще Ейнштейн сказав, що “екзаменаційні вимоги стоять на штучно підвищеному 

рівні, на якому той, хто екзаменується може протриматися декілька годин – з тим, щоб потім назавжди їх 

позбутися”. Тільки невеличка кількість учнів по закінченні школи здатна дійсно до самостійної  

діяльності. Причиною того є орієнтація школи на формальну успішність, що непов’язана з розвитком 

самостійності та індивідуальних здібностей. “Круглими відмінниками” часто стають не обдаровані діти, 

а навпаки, дуже посередні, які не мають особливих здібностей та цікавості до чогось, але в яких 

розвинулося вміння пристосовуватися.  Відомий радянський дослідник в галузі точних наук та  в галузі 

психології творчості, Регірер  ще у 1969 році казав: “Теми творів у школі  обираються переважно 

літературні, які відпрацьовують переказ чужих думок; потрібно більше писати творів на вільні теми, 

підтримуючи цим розвиток ініціативного мислення... На іспитах у школі перевіряються саме знання, а не 

вміння їх використовувати. При тому не завжди надійним є і враження про вміння учня засвоювати 

знання. Для дослідника значно важливіше вміти добувати ще невідомі знанні. А цього екзамени 

перевірити не можуть”. 

   Наприкінці зазначимо, що у власній автобіографії Павлов пригадував своїх викладачів з 

вдячністю, і казав, що в нього була “можливість дотримуватися власних розумових захоплень; можна 

було бути поганим учнем по одному предмету і виділятися у іншому, – і це не тільки не погрожувало 

неприємностями до звільнення включно, а навіть навпаки привертало до вас особливу увагу: “Чи це не 

талант?” 
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                                                                              Пам’ятка керівника навчального закладу 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ВЧИТЕЛІВ 

ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

                                                          

1. Вчитель є визначальним фактором у системі навчання обдарованої дитини. 

2. До вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, висувають  підвищені вимоги. 

3. Не всі вчителі здатні працювати з обдарованими дітьми, особливо молодшого віку. 

Тому шкільна адміністрація повинна виявляти вчителів, які не можуть або не 

бажають працювати з такими дітьми, і намагатися робити так, щоб останні не 

потрапили в класи до таких вчителів. 

4. Позитивна Я-концепція є однією з найважливіших характеристик вчителя, який 

працює з обдарованими дітьми.  Вчитель, який має низьку самооцінку, як правило, 

відчуває страх перед своїми здібними, здатними до нестандартних рішень і вчинків 

учнями.  

5. Серед інших важливих якостей вчителя можна виділити: емоційну стабільність, 

цілеспрямованість, здатність до творчості, позитивний досвід роботи, високий 

інтелектуальний рівень розвитку, широке коло інтересів і вмінь, почуття гумору (але 

не сарказм), здатність бути гнучким, переглядати свої погляди та 

самоудосконалюватися, здатність до емпатії. 

6. Зазвичай обдаровані діти навчаються в одній групі з іншими учнями, тому вчитель 

повинен вміти організовувати роботу з дітьми, які мають різні здібності і особливості. 

7. Вчителі обдарованих дітей повинні знати спеціальні програми, враховувати досвід 

інших педагогів при удосконаленні своїх програм факультативних і гурткових занять. 

Для розробки таких програм вчителям необхідно мати  ширші знання у тому числі й з 

суміжних дисциплін. 

8. Уміння диференційовано здійснити відбір навчального матеріалу також характеризує 

рівень вчителя, який працює з обдарованими дітьми. 

9. У концепцію вчителя обов’язково входить уміння правильно. неупереджено 

оцінювати успіхи дітей, розуміти їхні особливості (у тому числі переваги і недоліки) 

та пояснювати їх батькам дітей. 

            

  Аналіз опитування вчителів декількох країн світу про якості,  необхідні для 

роботи з обдарованими дітьми, свідчить, що критерії науковців практично співпадають з 

точкою зору досвідчених вчителів. Вчителі виділили такі якості, необхідні педагогу, як: 

ентузіазм, енергійність, високий інтелект, впевненість в собі, почуття гумору, чуткість, 

тепле ставлення до дітей.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОРАДИ БАТЬКАМ 

З РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ 

 

1. Підтримуйте здатність дитини до творчості з наймолодшого віку та співчувайте в разі 

невдачі. 

2. Не робіть негативних оцінювань творчих пошуків дитини. (Не кажіть дитині, що його 

творіння непогане, але могло бути значно кращим, якщо б ...) 

3. Будьте терплячими до нестандартних ідей дитини, поважайте її допитливість, 

питання, ідеї. 

4. Намагайтеся відповідати на всі запитанні дитини, навіть якщо вони дикі або “вийшли 

за межу”. 

5. Залишайте дитину саму – надайте їй можливість самій займатися своїми справами. 

(Надлишок керівництва може заблокувати розвиток творчості.) 

6.  Допомагайте дитині вчитися будувати власну систему цінностей, яка базується на її 

власних поглядах і поглядах та ідеях інших. Тоді вона буде поважати як себе, так й 

інших носіїв ідей,  і її будуть поважати та цінити інші. 

7. Допомагайте дитині задовольняти основні потреби людини (почуття безпеки, любов, 

повага до себе і до оточення), оскільки людина, енергію якої зосереджено на основні 

потреби, менше здатна досягти висот самовираження. 

8. Допомагайте дитині подолати сумніви і розчарування, зберегти творчий імпульс, 

знаходячи нагороду в самому собі, а не у визнанні оточення. (Останнє прийде, хоч і 

не скоро.) 

9. Пояснюйте, що є багато запитань, на які не завжди можна знайти однозначну 

відповідь. 

10. Допомагайте дитині цінувати у собі творчу особистість. Проте її поведінка повинна 

мати певні рамки . (Карикатура на знайомого може бути виконана талановито і точно, 

але дуже недоброю.)  

11. Допомагайте дитині глибше пізнавати себе. 

12. Проявляйте симпатію до перших незграбних спроб висловити творчу ідею. 

Знаходьте слова підтримки для творчих зусиль дитини, не критикуйте перші спроби, 

які б невдалі вони не були. Виразіть до них симпатію і тепло: дитина намагається 

творити не тільки для себе, але й для тих, кого любить. 

13. Допомагайте дитині стати “розумним авантюристом”. 

14. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагайте дитині зменшити 

соціальну напругу, подолати негативну реакцію однолітків, оточення.  

15. Пам’ятайте, що чим ширше ми відкриваємо можливості для конструктивної 

творчості, тим щільніше закриваємо клапани деструктивної поведінки. Ініціативна 

дитина, позбавлена позитивного творчого виходу, може спрямувати свою творчу 

енергію у небажаному напрямку. 

16. Намагайтеся знайти дитині компаньйона таких самих здібностей, віку і статі. Для 

дитини шкільного віку дуже важливо мати друга того самого віку і статі. Можливо 

обдаровану дівчинку треба  буде познайомити з сотнею дітей поки знайдеться 

хлопчик, схожий на неї. Але на цьому проблема пошуку не закінчується, бо за 

віковими закономірностями угруповання  повинно бути одностатевим (шкільне, 

подвір’я). Це може стати великим клопотом для батьків, проте то краще, ніж 

дозволити дитині поринути у самотність. Пам’ятайте, якщо дитина шкільного віку 

занадто захоплюється своїми заняттями і не має друзів, вона не знайшла собі рівного. 


