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В умовах гуманізації освітнього простору нагальною є проблема організації роботи з 
обдарованими дітьми. В статті наголошується, що підготовка обдарованих дітей вимагає 
особливих, спеціально підготовлених учителів. Автори обґрунтовують якості педагога, які 
необхідні для ефективної роботи з талановитою молоддю. 

 
 

У вітчизняній і зарубіжній педагогіч-
ній практиці спостерігається стійкий інте-
рес до проблеми навчання здібних і обдаро-
ваних дітей, який останнім часом значно 
посилився завдяки широкому розгортанню 
процесів гуманізації освітнього простору. 
Наразі існує великий науковий фонд 
міждисциплінарного характеру, який ство-
рює придатні умови для виявлення мето-
дичних засад гуманістичних перетворень в 
освіті (І. Бех, Є. Бондаревська, І. Зязюн, М. 
Євтух, Е. Карпова, В. Кузь, А. Нісімчук та 
інші). Підвалини навчання, яке орієнтоване 
на особистість дитини, заклали в своїх 
працях М. Бердяєв, Г. Гегель, С. Гессен, 
О. Духнович, В. Каразін, Г. Сковорода, 
М. Туган-Барановський. Педагогічний під-
хід до індивідуально-особистісної струк-
тури як до відкритої системи, що постійно 
розвивається започаткували Г. Балл, Л. Ви-
готський, М. Каган, В. Сухомлинський та 
інші. До принципів організації роботи з 
талановитою молоддю прикута увага 
науково-педагогічного загалу в Україні і за 
її межами. Починаючи з 1975 року, 
регулярно проводяться міжнародні конфе-
ренції у рамках Міжнародної і Євро-
пейської асоціації по роботі з об дарова-
ними і талановитими дітьми. У Європі 
починають створюватися спеціальні дер-
жавні програми, що забезпечують інтен-

сивний розвиток досліджень і вико-
ристання накопиченого досвіду у виявленні 
й наданні психічної допомоги здібним і 
обдарованим дітям.  

Нині стали з'являтися теоретичні 
роботи, що присвячені обдарованим і тала-
новитим дітям. Науковцями усвідомлена 
необхідність створення системи навчання і 
виховання обдарованих дітей. У науковій 
педагогічній літературі розроблена концеп-
ція творчої обдарованості, визначені 
основні елементи соціального захисту 
обдарованих дітей, установлена залежність 
між становленням людини як суб'єкта і 
його обдарованістю (В. Юркевич, О. Ма-
тюшкин, В. Чудновський, Г. Глотова). При-
ниження суб'єктивного в людині, поширен-
ня "єдиномислення", слухняної ретельності 
нищівно позначається як на розвитку сус-
пільства, так і на розвитку самої людини. 
Обдаровані діти � це не тільки духовне 
багатство країни, але й інтелектуальне, 
економічне і політичне придбання.  

Зауважимо, що в Україні останнім 
часом створені всі умови для впровадження 
так званої екології обдарованості, що 
містить в собі створення спеціальних шкіл 
для здібних і обдарованих дітей, підготовку 
учителів, розробку програм і підручників. 
Суспільство, учителів чекає велика робота з 
обґрунтування принципів справжнього 
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гуманізму, які полягають в повазі, визнанні 
унікальності кожної особистості, її непов-
торності. Необхідно визнати сам факт, що 
здібні й обдаровані діти є, і що вони інші не 
тільки за своїми інтелектуальними, але й 
особистісними якостями.  

Педагогічна діяльність з органі-
зації спілкування з обдарованими діть-
ми виступає одним з варіантів конкрет-
ної реалізації права особистості на 
індивідуальність. Оскільки традиційна 
система шкільної освіти виявилася не 
дуже добре пристосованою для тих, хто 
надто відрізняється від середнього рівня 
власними здібностями, доволі часто 
вчителям важко перебудувати систему 
навчання, змінити ставлення педагогіч-
ного колективу до «нестандартної» 
дитини, то трудності з спеціальними 
програмами і дидактичними матеріала-
ми, у яких враховувалися б індивідуаль-
ні потреби та інтереси обдарованих 
дітей, намагається подолати активно 
діюча в Україні система профільного 
навчання. В умовах закладів профільної 
освіти (спеціалізованих ліцеїв, колед-
жей) розширюється сфера творчості 
обдарованої дитини.  

У талановитих дітей дуже часто 
існують значні труднощі особистісного 
розвитку, які виражаються в проблемах 
спілкування з однолітками, недостатньої 
сформованості вольових звичок і в цілому 
навичок саморегуляції. Часто виникають 
труднощі пізнавального розвитку, зокрема, 
недостатня зрілість пізнавальної потребі 
(гедоністичний характер пізнання) і 
орієнтація на пізнавальне засвоєння, що 
завдає шкоди творчої активності. 

Загальновідомо, що можна виділити 
декілька напрямків у доборі організаційних 
форм навчання обдарованих дітей. Нап-
риклад, у США існують такі підходи: нав-
чання обдарованих дітей у межах звичай-
ного класу, але за індивідуальними програ-
мами; створення для обдарованих дітей 
спеціальних класів у структурі звичайної 
школи; організація спеціальних шкіл.  

Серед напрямків роботи з таланови-
тими дітьми дуже важливий момент 

виявлення і добору обдарованих дітей. У 
рамках цього напрямку доцільно розроб-
ляти систему тестів, спрямованих на вияв-
лення рівня інтелекту, креативності, профе-
сійній спрямованості тощо. До того ж, для 
освітньої установи доцільно визначити тип 
навченості, що містить у собі умови 
навчання, вимоги до учителів, тип школи, 
анатомо-фізіологічні особливості учнів і 
синтез уроджених елементів первинної 
навченості та придбаних елементів побіч-
ної навченості.  

Як відомо, модернізація сучасної 
загальноосвітньої школи передбачає 
орієнтацію освіти не тільки на засвоєн-
ня учнями визначеної суми знань, але й 
на розвиток їхньої особистості, пізна-
вальних і творчих здібностей. "Загаль-
ноосвітня школа повинна формувати 
цілісну систему універсальних знань, 
умінь і навичок, а також досвід 
самостійної діяльності й особистої 
відповідальності тих, що навчаються, 
тобто ключові компетенції, які визна-
чають сучасну якість освіти" [2]. 

Аналіз науково-педагогічної літе-
ратури дозволяє дійти висновку, що 
здібності, переважно, це результат нав-
чання і свідчать про певний рівень 
розвитку особистості. У структурі здіб-
ностей необхідно виділити дві підсис-
теми: інваріантну і варіативну. Основ-
ними компонентами інваріантної під-
системи здібностей є когнітивний, 
мотиваційний, операційний, особистіс-
ний. Ці компоненти відображають воло-
діння будь-якою діяльністю і на будь-
якому рівні. Варіативна підсистема 
відображає специфіку й особливості 
конкретного виду діяльності [1]. 

Безперечно, підготовка обдарованих 
дітей вимагає особливих, спеціально підго-
товлених учителів. Аналіз літературних 
джерел дозволяє визначити низку якостей 
педагога, як загальних, так і професійних, 
необхідних для роботи з обдарованими 
дітьми. До професійних якостей доцільно 
віднести такі, як уміння будувати навчання 
відповідно до результатів діагностичного 
обстеження дитини, модифікувати навчаль-
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ні програми, стимулювати когнітивні 
здібності учнів тощо. І, безумовно, учитель 
повинен бути особистістю, професіоналом, 
захопленим своїм предметом, який уміє цю 
захопленість передати, прищепити учню. 
Таким чином, можна стверджувати, що 
навчання здібних і обдарованих дітей 
вимагає наукової концепції, освітніх 
установ, адекватних навчальних програм і 
підготовлених учителів. 

Виходячи з вищенаведеного, для 
викладання в математичному класі ліцею 
математичний факультет ДонНУ рекомен-
дує найбільш досвідчених професорів і 
доцентів, які мають великий досвід роботи 
зі школярами в Школі юних математиків, 
математичних кружках, у рамках Малої 
академії наук, підготовчих курсів. Досвід 
залучення університетських викладачів до 
читання лекцій, проведення практичних і 
семінарських занять приводить до того, що 
педагог при викладанні програмного 
матеріалу розкриває перспективу застосу-
вання, поширення, узагальнення усього 
вивченого при подальшому вивченні 
різних університетських курсів матема-
тики. Навчальний процес у ліцеї за 
формами максимально наближено до 
вузівського. Заняття проводяться у вигляді 
лекцій, семінарів, лабораторних і практич-
них робіт, конференцій, заліків. Ці форми 
забезпечують досягнення державних освіт-
ніх стандартів і спрямовані на розвиток 
інтелектуальних здібностей, забезпечуючи 
розвиток когнітивного елемента. 

У математичному класі ліцею плідно 
функціонує система спецкурсів за обран-
ням, що дозволяє реалізувати гармонійне 
поєднання в навчанні інтересів особистості 
і суспільства. Серед такого типу спецкурсів 
слід особливо зазначити спецкурс �Теорія 
та практика наукових досліджень�, а також 
"Педагогіка математики" �Елементи дис-
кретної математики� �Застосування дифе-
ренційних рівнянь�. Серед спецкурсів за 
обранням особливе місце займає практи-
кум із методів розв'язання олімпіадних 
задач. 

Неприпустима на наш погляд 
концентрація спецкурсів тільки навколо 

ідеї підготовки школярів до випускних 
іспитів і до вступних іспитів до ВНЗів. 
Спецкурси, що поширюють математич-
ний кругозір, що збагачують учнів 
новими математичними ідеями будуть 
служити і для реалізації цієї прагма-
тичної мети. Математична освіта повин-
на забезпечити учням не тільки 
можливість вступу до будь-якого вищого 
навчального закладу за фахом, що вимагає 
високого рівня володіння математикою, 
але і створити умови для успішного нав-
чання у відповідному ВНЗі. Прообразом 
навчання математиці за математичним 
напрямком є система поглибленого нав-
чання, що існує в Україні вже кілька 
десятиліть і яка довела свою ефективність 
у створенні, збереженні і підвищенні 
високого рівня вітчизняної математичної 
освіти і математичної науки, загально-
визнаної в усьому світі. 

Уся навчальна і позакласна робота 
в ліцеї при ДонНУ спрямована на 
внутрішню розкутість учнів, отримання 
почуття впевненості у своїх силах. Ця 
розкутість дозволяє педагогові вести 
заняття з математики у формі діалогу, 
активно використовуючи проблемні 
ситуації, підводячи ліцеїстів до само-
стійного відкриття нових фактів, знань. 
Це підсилює мотивацію отримання, 
засвоєння знань учнями, на відміну від 
простого викладання нового матеріалу. 
Ще більше ця мотивація виявляється 
при читанні спецкурсів, як із методів 
розв'язання олімпіадних задач, так і з 
найбільш актуальних розділів сучасної 
математики, де викладається і матеріал 
позашкільної програми. При цьому 
ліцеїсти одержують знання, які дозво-
ляють їм, уже будучи студентами, 
легше засвоювати загальні курси і 
більше уваги приділяти науковій праці, 
участі в наукових семінарах. Крім того, 
ліцеїсти, як правило, найбільш активні 
учасники громадського життя факуль-
тету, лідери, ядро, навколо якого акуму-
люється найбільш активна частина 
студентства. 
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Помітимо, що навчання творчості 
менш за все піддається процесу 
технологізації. З дослідно-експеримен-
тальної роботи в ліцеї було виявлено 
наступні шляхи, що забезпечують роз-
виток творчих здібностей: добір твор-
чих ситуацій і включення їх у програм-
ний матеріал; "навчання через дослід-
ження", "навчання процедурам творчої 
діяльності", організація науково-дослід-
ницької діяльності учнів, створення сприят-
ливого клімату при спілкуванні з обдаро-
ваною дитиною. Основними формами, що 
реалізують розвиток творчих здібностей, є 
інтелектуальні ігри, творчі завдання, метод 
проектів, участь у ліцейських і обласних 
предметних олімпіадах. Особливістю 
навчання творчості в рамках навчального 
процесу, як показали спостереження, є 
наявність нового освітнього продукту. 
Учитель створює умови, за результатами 
яких учень сам прагне знайти метод 
розв'язання задачі; одиницею навчального 
процесу стає навчальна ситуація, у ході 
якої відбувається спільне визначення цілей, 
добір змісту і планування заняття. 
Проблема розвитку творчих здібностей 
виявилася дуже складною і вимагає 
спеціального дослідження.  

Отже, з метою створення оптималь-
них умов розвитку особистості таланови-
тої молоді як головного завдання матема-
тичної освіти мі виділяємо:  

•  інтелектуальний розвиток 
учнів, формування якостей мислення, 
що характерні для математичної 
діяльності і необхідні людині для 
повноцінного життя в суспільстві;  

•  оволодіння конкретними мате-
матичними знаннями, уміннями і навич-
ками, що необхідні для вивчення 
суміжних дисциплін, а також для 
застосування в практичній діяльності і 
для продовження освіти;  

• виховання особистості в процесі 
засвоєння математики і математичній 
діяльності;  

• формування уявлень про ідеї й 
методи математики, про математику як 
форму опису та метод пізнання реальності;  

• навчання учнів математичної 
діяльності, тобто діяльності, що спрямо-
вана на засвоєння математичних знань; 

•  прищеплення стійкого інтересу 
до оволодіння новими знаннями. 

Названі завдання зумовлюють 
виділення двох напрямків математичної 
освіти учнів: змістовно-прикладне і 
загальнокультурне. До змістовно-прик-
ладної складової математичної освіти 
ми відносимо: володіння конкретним 
математичним матеріалом, знання якого 
необхідно у теоретичній і практичній 
діяльності людини; для вивчення 
суміжних дисциплін; для продовження 
освіти; формування уявлень про ідеї і 
методи математики як засобів пізнання 
навколишнього світу.  

Загальнокультурна складова вклю-
чає: формування уявлення про 
математику як частину загально-
суспільної культури; її ролі в розвитку 
цивілізації; становлення за допомогою 
математики певного стилю мислення; 
виховання особистості в процесі 
засвоєння математики і математичній 
діяльності.  

Тільки гармонійне сполучення двох 
напрямків в освіті: отримання знань і 
розвиток духовності, творчості може 
дати суспільству людину � творця.  

Подальші наші дослідження ми 
плануємо присвяти розробці організа-
ційних форм, технологій та методів 
формування в учнів таких якостей мис-
лення як гнучкість, критичність, 
модельність, продуктивність з урахуван-
ням цілей творчого розвитку особис-
тості. 

Отже, математика завжди була й 
буде невід'ємною і суттєвою складовою 
людської культури, вона є ключем до 
пізнання навколишнього світу, базою 
науково-технічного прогресу і важли-
вим компонентом розвитку особистості. 
Математична наука виховує у дитини 
такий склад розуму, який вимагає 
критичної перевірки і логічного 
обґрунтування тих чи інших положень і 
точок зору. Математичну освіту варто 
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розглядати як найважливішу складову 
педагогічної діяльності з виховання 
творчої особистості. Обумовлено це 
тим, що математика є не тільки могут-
нім засобом вирішення прикладних 
задач і універсальною мовою науки, але 
також і засобом формування найважли-
віших компонентів мислення, а саме 
спеціальних розумових операцій і 
якостей мислення. Науковий потенціал 
математики озброює учнів навичками 
адаптації в сучасному суспільстві, допо-
магає конструювати математичні моделі 
реальних економічних процесів. Учень, 
який мобільно володіє методами ство-
рення й опису моделей здатен глибше 
проникнути в сутність реальних проце-
сів, адекватно орієнтуватися в навко-
лишній дійсності, �математика, розум у 
порядок приводить�, формує крім 
наукового мислення й важливі осо-
бистісні риси людини. Вивчаючи мате-
матику, людина в будь-якому віці 
усвідомлює, що вона розвивається, 
�розумнішає�. 

Для вирішення проблеми спеціаль-
ної організації впливу на особистість 
обдарованої дитини може бути з 
успіхом використано навчання матема-
тиці. В. Сухомлинський писав: �Мате-

матичне мислення � це не тільки розу-
міння кількісних, просторових, фун-
кціональних залежностей, але й своє-
рідний підхід до дійсності, метод 
застосування фактів і явищ, спосіб 
міркування� [3, с.4]. Головною метою 
навчання математиці в сучасній школі 
повинно бути не тільки вивчення засад 
математичної науки, а загальний розу-
мовий розвиток � формування у учнів в 
процесі вивчення математики основних 
розумових операцій і внаслідок цього 
якостей мислення, що необхідні для 
повноцінного функціонування людини в 
сучасному суспільстві, для динамічної 
адаптації особистості в умовах рефор-
мування всіх сфер життєдіяльності 
України. 
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Резюме. Дзундза А.И., Цапов В.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНО-ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. В условиях гуманизации 
образовательного пространства настоятельной является проблема организации работы с 
одаренными детьми. В статье подчеркивается, что подготовка одаренных детей требует 
особых, специально подготовленных учителей. Авторы обосновывают качества педагога, 
необходимые для эффективной работы с талантливой молодежью. 

 
 

Summary. Dzundza A., Tsapov V. SOME ASPECTS OF EDUCATIONAL WORK WITH 
GIFTED KIDS. Recently all conditions have been created in Ukraine for installation the so-called 
environment for talented children. The society of teacher expect a great work to explain the principles of real 
humanism consisting of respect and acknowledgment of every personality�s unique. 
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