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It is worth summing up the results. When packing freight it is necessary to 
define first of all a freight class, a form and sizes of a unit of cargo. Then it is 
necessary to choose and create a container. The following step is to define 
strength and height of warehousing of a container. After that it is necessary to 
pick up the pan for formation of a transport package according to a freight class. 
The final stage is directly packing of freight. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
 

Проблема обдарованості в наш час 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 особистих якостей і всієї їхньої 
діяльності. Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як 
відхилення від норми або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох 
країнах світу, переконливо показали, наскільки складно перебудувати 
систему освіти, змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти 
бар’єри, що блокують її таланти [6, с. 44–48]. 

Саме тому для збереження інтелектуального потенціалу нації, який є 
показником духовного і матеріального поступу країни, дедалі 
актуальнішою стає проблема навчання і розвитку обдарованих дітей. Про 
це свідчать Укази Президента України про державну підтримку 
обдарованої молоді (квітень, 2000 р.), Програма роботи з обдарованою 
молоддю на 2001–2005 рр. (лютий 2001 р.), а також Закон Верховної Ради 
України «Про позашкільну освіту» (червень 2000 р.) [1]. 

Теоретичні питання обдарованості досліджували А. Н. Лєонтьєв, 
С. А. Рубінштейн, Б. М. Тєплов, О. М. Матюшкін.  

Відомий дослідник О. Матюшкін наполягав, що обдарованість 
завжди творча, якщо немає творчості, то не варто говорити про 
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обдарованість) [2, с. 9–10]. 
Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляють здібності 

до виконання певних видів діяльності.  
Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими 

можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який 
перевищує певний умовний «середній» рівень. Їх успіхи не є випадковими, 
а виявляються постійно [3, с. 140–150]. 

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 тощо. 

Характерними особливостями обдарованих дітей є: 
– мають добру пам’ять, добре розвинуте абстрактне мислення; 
– ставлять високі вимоги до себе, болісно сприймають суспільну 

несправедливість; 
– наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить; 
– для них характерний творчий пошук; 
– завдяки численним умінням (класифікувати, категоризувати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, планувати і прогнозувати, 
робити висновки) здатні краще за інших займатися самостійною 
діяльністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, 
фенологічних спостережень; 

– уміють фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і 
прагнуть зрозуміти суть речей і явищ; 

– завдяки частому звертанню до засобів масової інформації, уміють 
швидко виділяти найважливіші відомості, самостійно знайти важливі 
джерела інформації; 

– чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких 
потребують багато часу. 

У роботі з обдарованими учнями необхідно дбати про цілковите 
задоволення їх запитів у поглибленому вивченні предметів на основі 
широкого ознайомлення із сучасною наукою; створення умов для їх 
різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для розвитку виявлених у 
певній галузі діяльності здібностей; залучення їх до надання допомоги 
своїм однокласникам у навчанні, в розвитку навчальних можливостей; 
запобігання розвитку в них переоцінювання своїх можливостей, лінощів 
через систематичну недовантаженість. У роботі з такими учнями ефективні 
групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, 
факультативи [4, с. 43–48]. 

Отже, у процесі роботи з обдарованими дітьми особливе місце 
посідають дії вчителя. Він має розробити чітку систему цілей в роботі з 
обдарованими дітьми, системний і водночас творчий підхід до вирішення 
завдань, вироблення в учнів позитивної мотивації навчання. При складанні 
навчального індивідуального плану обдарованого учня з предметів треба 
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враховувати: ступінь та міру саморозкриття, самовираження, 
самопрезентації у стосунках учитель – учень; задоволення потреб у новій 
інформації; комунікативну адаптованість; такі форми роботи, як гнучкий 
та мобільний навчальний план, незалежне просування учня при вивченні 
тем, конструювання навчального плану на базі інтересів учня; можливість 
прискореного навчання обдарованих учнів [5, с. 362–366]. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В МАНЬКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Туризм є одним з потужних чинників піднесення престижу країни, 
зростання її значення в очах світової спільноти та пересічних громадян. У 
багатьох країнах світу туризм розвивається як система, що надає всі 
можливості для ознайомлення з їх природними та історико-культурними 
цінностями.  

Кожна територія має певні туристичні і рекреаційні ресурси, однак, 
зважаючи на об’єктивні і суб’єктивні причини, вони можуть бути 
популярними для відвідувачів, або, навпаки, залишатись маловідомими [5]. 
Однією з таких недостатньо розрекламованих територій є Маньківський 
район Черкаської області, особливістю якого є сприятливі природні умови, 
наявність унікальних пам’яток природи, розташування у басейні р. Гірський 
Тікич на перехресті важливих транспортних магістралей країни, а саме: 
автомагістралі «Київ-Одеса» та колії Одеської залізниці зі станцією Поташ [1]. 

В Маньківському районі нараховується понад тридцять об’єктів 
природно-заповідного фонду, взято під охорону десять пам’яток природи 
місцевого значення, що мають особливу цінність і є унікальними для 
України. З-поміж них саме Буцький каньйон, який іноді називають 


