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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
 
Проблема виховання обдарованої дитини існує стільки скільки існує 

сама педагогіка,але саме в наш час ця проблема 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. Проте недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до 
роботи з дітьми, що виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, 
призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої 
діяльності. 

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 [4, с. 13]. 

Прийнято вважати, що обдарована дитина – це дитина, яка володіє 
очевидними, інколи видатними досягненнями в певному виді діяльності, 
інтенсивність вираження, яскравість яких виділяє її серед однолітків. 

Спеціальні дослідження доводять – кінець раннього дитинства, 
дошкільний період – роки, коли соціальна обдарованість і комунікативні 
здібності починають проявлятися й розвиватися. У дошкільному віці для 
цього є багато передумов. У цей період активно розвиваються 
самосвідомість, потреба у спілкуванні, виникають нові його види, в тому 
числі позаситуативно-особистісні (М. Лісіна, А. Рузська, Е. Смірнова); 
розвиваються пізнавальні процеси (в тому числі соціальна перцепція – 
значуща складова у структурі соціальних здібностей). У ці роки 
відбуваються й інші суттєві зміни в емоційній сфері: розвиваються 
соціальні емоції та почуття, з’являється «емоційне захоплення» 
(А. Запорожець, Я. Неверович) і пов’язана з ним діяльність емоційної уяви 
[2, с. 45]. 

Для забезпечення сприятливих умов для проявів природних задатків 
вихованців дошкільних закладів, формування особистості, здатної до 
оптимального розвитку й саморозвитку власного творчого потенціалу в 
процесі розвитку соціальної обдарованості дітей для педагога важливою є 
опора на такі принципи: системності й цілісності – передбачає, з одного 
боку, що освітня робота з обдарованими дітьми має відбуватися з 
урахуванням системної специфіки дитячої обдарованості і конкретного її 
виду, з іншого боку, даний принцип означає, що обдарованість дитини 
розвивається на фоні конкретної особистості; природовідповідності 
означає ставлення до дитини як до частини природи, що передбачає її 
освіту з урахуванням вікових та індивідуальних психологічних 
особливостей; реалізація даного принципу полягає в урахуванні педагогом 
специфіки мотивації діяльності дошкільника, в прийнятті до уваги при 



розвитку дитячої обдарованості особливої чутливості дошкільників до 
емоційно-образного впливу; ампліфікація (збагачення) розвитку; розвитку 
дитячої творчості, уяви на всіх етапах навчання та виховання 
дошкільників. Його важливість обумовлена тим, що творчість – найбільш 
змістовна форма психічної активності, яку спеціалісти розглядають як 
універсальну здібність, яка забезпечує успішне виконання різних видів 
діяльності; суб’єктивності – означає обов’язкову спрямованість 
педагогічної діяльності на виявлення, збереження та розвиток 
індивідуальності, стимулювання процесів саморозвитку та самовиховання; 
гармонійного поєднання розвитку дитини й саморозвитку зі створенням 
відповідних психолого-педагогічних та організаційних умов; 
культуровідповідності – передбачає опору в освіті обдарованих дітей на 
універсальні й національні культурні цінності, у виховному процесі – перш 
за все, на національні традиції, культуру народу; оптимальної педагогічної 
взаємодії, співпраця з батьками вихованців. Цей принцип проявляється у 
зацікавленості вихователя в розкритті своїх вихованців, у створенні 
сприятливих для цього умов [3, с. 11]. 

Сучасні дослідження, проведені відомим психологом А. Барком, 
містять цікавий матеріал для доповнення рекомендацій батькам і педагогам 
з питань виховання обдарованої дитини, проте і не вказувати надмірних 
захоплень ї обдарованістю. Не можна перетворювати життя людини в 
інструмент захоплення батьківських амбіцій. слід створити всі умови для 
розвитку таланту, але не насаджувати дитині своїх захоплень, не 
культивувати необхідності будь-що досягти неперевершених результатів, 
не перевантажувати, не змушувати постійно займатись улюбленою 
справою. Все це може відбитись улюбленим предметом, може стати 
причиною неврозу, психічного захворювання або ж розвинути в дитини 
пихатість і притензійність. 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. 

Недоцільно підганяти всіх дітей під одну мірку. Це призводить до 
духовного рабства. На думку Г. Песталоцці, навіть однакова любов до дітей 
не має заступати індивідуальностей. Тому система орієнтована на 
виховання обдарованої дитини позитивно вплине на пробудження і 
розвиток природних задатків кожної дитини [3, с. 93]. 

Існує кілька типів індивідуальної обдарованості: раціонально-
мислительний – необхідний ученим, політикам, економістам; образно-
художній – дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам; 
раціонально-образний – історикам, філософам, учителям; емоційно-
почуттєвий – режисерам, літераторам. 

Розвиток обдарованих дітей може уповільнюватись через: відсутність 



соціально-матеріальної бази, потрібної для вияву різнобічних талантів 
дітей, їхньої творчості; формалізовану, механізовану та автоматизовану 
систему навчання; поневолення дитячої обдарованості бездуховною 
масовою культурою; відсутність психологічної допомоги дітям у подоланні 
комплексу неповноцінності [1, с. 39]. 

У вихованні цієї категорії дітей особлива відповідальність лягає на 
сім’ю. Неправильний підхід до талановитих дітей у родинному колі, їх 
обожнювання призводять до негативних наслідків. А. Макаренко у своїй 
«Книзі для батьків» наводить цікавий приклад виховання єдиного сина в 
сім’ї Кетових. Завдяки детально продуманій системі виховання Вітько 
швидко випередив однолітків у навчанні. У п’ять років він правильно 
говорив російською і німецькою мовами, в десять – почав знайомство з 
класичною літературою, у дванадцять – читав в оригіналі Шекспіра, 
«перескочив» через десятий клас, а в сімнадцять вступив на фізико-
математичний факультет університету, вразивши 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 так бездушно відмовляється він принести з 
аптеки ліки хворому батькові. Педагоги і батьки повинні керуватися 
твердженням В. Сухомлинського про те, що у природі немає дитини 
безталанної, ні на що не здатної [4, с. 56]. 

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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