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Використання інноваційних технологій викликає позитивний інтерес 
до математики як науки, учні замислюються над перспективами її 
розвитку. В результаті впровадження інноваційних технологій на уроках 
математики ми впевнилися, що вони сприяють створенню умов для 
розвитку особистості учня, а особливо формування здорового способу 
життя підростаючого покоління і це є найбільш ефективним шляхом 
формування гармонійної особистості в цілому. 
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ОБДАРОВАНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Проблема розвитку інтелектуального потенціалу суспільства є 
однією з найбільш складних в освітній політиці України, оскільки лише 
істинно талановиті особистості в змозі вирішити ті глобальні завдання, що 
стоять перед суспільством. Формуванням обдарованої дитини необхідно 
займатися з дошкільної ланки освіти, адже чим швидше розпочати роботу 
щодо створення умов для розвитку обдарованості, тим вища її 
ефективність. 

У сучасній психології на основі слова «обдарованість» створено два 
терміни: «обдаровані діти» і «дитяча обдарованість». О. Савенков 
терміном «обдаровані діти» позначає особливу групу дітей, що 
випереджають однолітків у розвитку. Термін «дитяча обдарованість», 
навпаки, не припускає селекції, а вказує на те, що кожна людина має 
певний інтелектуально-творчий потенціал [4]. 

Питанням обдарованості дітей займається багато вчених. Відомі 
дослідження в галузі психології творчої обдарованості американців 
Дж. Гілфорда, П. Торренса, Ф. Баррона, К. Тейлора. На основі ідей 
психологів Дж. Керрола і Б. Блума їхні послідовники розробили методику 
навчання обдарованих дітей. Сучасні зарубіжні науковці продовжують 
поглиблювати теорії класиків, визначаючи, що обдарованість – це не 
тільки інтелект, не тільки «творчість», а і певна мотивація. Це комплекс, 
що містить всі три характеристики [1]. 

Проблемі обдарованості присвятили наукові дослідження вітчизняні 
психологи: Д. Богоявленська, Н. Лейтес, Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, 
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А. Матюшкін, М. Холодная, Г. Чистякова, В. Юркевич та ін. 
Проблема обдарованості в радянських дослідженнях розроблялася як 

психологія здібностей, що якнайповніше і чітко була висвітлена у роботі 
Б. Теплова «Здібності і обдарованість». Дослідник розумів обдарованість 
як «якісне своєрідне поєднання здібностей, від яких залежить можливість 
досягнення більшого або меншого успіху у виконанні тієї або іншої 
діяльності». Він вважав, що не «можна говорити про обдарованість взагалі, 
а можна говорити про обдарованість до якої-небудь діяльності». 

Особливе місце у ряді сучасних концепцій обдарованості займає 
«Робоча концепція обдарованості» під редакцією Д. Богоявленської та 
П. ІІІадрікова – це аналіз і узагальнення всього, що накопичила наука, в 
чому зійшлися провідні вчені, що досліджують це питання. Але наявність 
Концепції не обмежує пошукову діяльність кожного [2]. 

У «Робочій концепції обдарованості» уявлення про обдарованість 
викладено так: обдарованість – це системна якість психіки, яка визначає 
можливість досягнення людиною вищих результатів в одному або 
декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми. Обдарована 
дитина – це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді 
визначними досягненнями (чи має внутрішні передумови для таких 
досягнень) в тому або іншому виді діяльності. Таке визначення значною 
мірою розходиться із звичним уявленням про обдарованість як високий 
рівень розвитку конкретних (насамперед розумових) здібностей дитини, 
адже обдарованість трактується як системна якість, що характеризує 
психіку дитини в цілому. При цьому саме особистість, її спрямованість, 
система цінностей ведуть за собою розвиток здібностей і визначають, як 
буде реалізовано індивідуальне дарування. 

До ранніх проявів обдарованості дитини Т. Фефілова відносить: 
потужну енергійність; значну фізичну, розумову і пізнавальну активність; 
порівняно низькі втомлюваність і потребу у відпочинку; раннє навчання 
ходьби та інших рухів; інтенсивний розвиток мовлення; допитливість, 
прагнення до експериментування; легке і швидке засвоювання та 
використання нової інформації; ранній інтерес до читання, часто – 

самостійне опанування його. О. Бєлова зазначає, що обдарованість 
виявляється в тому, що дошкільник читає вивіски, заголовки, книги, 
вирішує математичні задачі, проводить звʼязки між явищами, подіями, 
добре запамʼятовує факти і події, цікавиться соціальними і моральними 
проблемами, довго зберігає увагу, запитує. 

Також вчені стверджують, що існує певна залежність між віком, в 
якому проявляється обдарованість, і сферою діяльності. Найбільш рано 
дарування проявляються у сфері мистецтва, особливо в музиці. Трохи 
пізніше обдарованість проявляється у сфері образотворчого мистецтва. У 
науці досягнення значущих результатів у вигляді видатних відкриттів, 
створення нових галузей і методів дослідження відбувається зазвичай 
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пізніше, ніж у мистецтві [3]. 
Отже, узагальнюючи дослідження сучасних учених в галузі 

обдарованості дошкільників, відзначимо, що до компонентів обдарованості 
належать: високий рівень пізнавальної активності, прагнення до творчості 
в грі та інших видах діяльності, випередження у пізнавальному розвитку, 
радість пізнання, емоційна чуйність. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТІ № 13 М. КИЄВА 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІ) 
 

Одним із основних завдань навчально-виховної діяльності гімназії-
інтернату № 13 м. Києва є формування у підростаючого покоління 
розуміння своєї органічної єдності з навколишнім середовищем і 
переконання в тому, що покращення життя залежить від кожного з них і 
насамперед від покращення умов проживання. Навколишнє середовище 
стає найважливішим педагогічним засобом виховання індивіда, а 
екологічна робота ‒ одним із пріоритетних шляхів розвитку гімназії в 
сучасних умовах. 

Оволодіння умінням спілкування і взаємодії з навколишнім світом 
сприяє розвитку вільної особистості, здатної до самовираження і 
самореалізації. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі 
екологічна культура є обовʼязковою умовою сталого розвитку суспільства, 
узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. 

Головною метою екологічного виховання учнів гімназії є: 
– формування екологічного світогляду, мислення; 
– здатності до системного аналізу екологічних проблем і творчого 


