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У кожній людині є сонце, 
тільки дайте йому сяяти.

Сократ

Одне з головних завдань Нової української школи – це 
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 

можливості кожної дитини, адже кожна дитина неповторна, 
наділена від природи унікальними здібностями, 

талантами і можливостями. 

Обдаровані діти – це національний скарб країни, гарантія
процвітання і конкурентоспроможності держави. 

Саме таким дітям доведеться вирішувати
проблеми ХХI століття.



Обдарованість дитини проявляється, насамперед, у творчій 
діяльності й зумовлюється її мотивацією до навчання, 

характерними віковими особливостями розвитку особистості, що 
потребує від психологів і педагогів глибокого вивчення психолого-

педагогічних аспектів означених процесів.



• Сучасне позашкілля є саме тим освітньо-виховним простором, де діти
мають змогу постійно реалізовувати набуті під час занять за інтересами
знання. Саме позашкільний навчальний заклад дає своїм вихованцям 

спеціальні знання та навички з тих сфер діяльності, які не охоплені 
шкільною програмою, та створює умови для розвитку творчого потенціалу 

особистості.



Обдарована дитина – дитина, 
яка вирізняється яскравими, 

очевидними, інколи
визначнішими досягненнями
або має внутрішні задатки 

для таких досягнень у певному
виді діяльності

Обдарованість – це високий рівень здібностей 
людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у 

певній галузі діяльності.



Згідно з цією концепцією, 
обдарованість – це не просто 

високий коефіцієнт інтелекту чи 
висока креативність, це поєднання 

трьох основних характеристик:
інтелектуальних здібностей,

креативності
наполегливості.

Розрізняють
загальну і спеціальну 

обдарованість

До найпопулярніших моделей обдарованості належить 
концепція розроблена американським ученим 

Джозефом Рензулі. 



Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні 
всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких 

необхідні певні розумові якості

.   



Спеціальна обдарованість пов’язана з певними 
видами діяльності, в яких вона найбільше 
розвивається.
Розрізняють обдарованість:
соціальну – лідерську;
художню – музичну, образотворчу, сценічну;
психомоторну – спортивні здібності;
інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, 
зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є 
такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не 
встигають з інших);
академічну – надзвичайна здатність до навчання 
взагалі, стають відмінними спеціалістами;
творчу – нестандартне бачення світу
й нешаблонне мислення



Рівні обдарованості
• здібності (індивідуальні риси особистості, які дають змогу за 

рівних умов успішніше опанувати певну діяльність, розв'язувати 
завдання, проблеми) — характерні практично для кожної людини;

• обдарованість (специфічне поєднання здібностей, інтересів, 
потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно ви-

сокому рівні) — характерна для невеликого кола людей;

• творча обдарованість (дає змогу успішно розв'язувати 
завдання, виконувати діяльність творчим, оригінальним шляхом, 

тобто нетрадиційно, не так, як інші) — таких людей ще менше;

• талант (система рис, які дають змогу особистості досягати 
значного успіху в оригінальному виконанні творчої діяльності) —

таких людей дуже і дуже небагато, декілька тисяч на покоління;

• геніальність (найвища форма таланту, системна характеристика 
особистості, яка свідчить про її надоригінальні досягнення, що 

суттєво переважають «звичайну» і навіть творчу діяльність)



Порівняльна таблиця
Розумна дитина Обдарована дитина

Знає відповіді Ставить запитання

Зацікавлена Дуже цікава

Приділяє увагу роботі Залучена інтелектуально й фізично

Наполегливо трудиться Може бути неуважною і, як і раніше, 
отримувати хороші оцінки й тестові бали

Відповідає на запитання Піддає сумніву відповіді

Дружить з дітьми свого віку Вибирає дорослих або дітей старшого віку

Легко вчиться Часто вже знає відповіді

Задоволена собою 
(коли дає вірну відповідь)

Дуже самокритична (перфекціоніст)

Добре запам'ятовує Добре припускає



Обдарованість дитини іноді 
важко відрізнити від навченості, 

яка є результатом підвищеної 
уваги батьків і педагогів до 

розвитку дитини.

Важливою характеристикою 
обдарованості є креативність –

здатність до творчості.



Вищим рівнем прояву обдарованості є талант, а 
найвищим – геніальність.

За словами американського психолога Наталі Роджерс, 
творчість дитини стимулюють: психологічна 
безпека, безоцінне прийняття її особистості, 

атмосфера відкритості, дозволеності, надання їй 
прав на свободу і самостійність.



Здібності самі по собі розвиватися не можуть. Педагог 
наполегливо формує алгоритм своїх педагогічних впливів, 

спрямованих на розкриття цих здібностей.



Важливу роль у формуванні творчої особистості відіграє 
особистість педагога, керівника гуртка. Тільки творча
особистість може розвивати творчі здібності дітей. 



У вихованні обдарованих дітей надзвичайно важлива роль 
належить батькам, які повинні створити умови для 
їхнього гармонійного розвитку: атмосферу любові, 

довіри, уваги до потреб та інтересів.



Цікафі факти про обдарованих дітей

Кандидат психологічних наук, редактор всеукраїнського журналу 
"Обдарована дитина“ Олександр ГУБЕНКО вивчив та дослідив наступне:
Обдарованість залежить лише на 50 відсотків від спадковості. Решта -

від виховання батьків і самовиховання, оточення. Талант можна 
помітити з 4 років. Засновник кібернетики Норберт Вінер 4-річним читав 

"Походження видів" Чарльза Дарвіна і розумів, про що йдеться.

А от фізик Альберт Ейнштейн до 3,5 років 
узагалі не говорив. Батьки думали, він 

відсталий. Багато залежить від навчального 
закладу. Ейнштейн спершу вчився у німецькій 

гімназії. Зненавидів її пруську муштру, вважався 
там ледь не розумово відсталим. Талант 
розкрив у іншій школі, в Швейцарії, де була 

вільніша форма навчання.



Цікафі факти про обдарованих дітей
Дитина може бути дуже талановитою. Але в умовах сімейних 
чи фінансових негараздів її обдарованість деформується. Тоді 

винахідник може стати зламувачем сейфів. Дуже важливо, аби 
суспільство шукало й заохочувало таланти. Інакше вони 

стануть лідерами заколотів і революцій.

Вчитель середньої школи не може 
стовідсотково визначити, чи буде 
школяр талановитим. Нема списку 

критеріїв, за якими визначають 
обдарованість. 

На тестуванні учень може 
продемонструвати суперпоказники. 

А подорослішає – стане хорошим 
фахівцем. І не більше.



Цікафі факти про обдарованих дітей
Аби відібрати таланти, треба створити умови їхнього 

саморозкриття.  Найефективніше це проявляється у центрах 
творчості під час гурткової роботи.

Чи стане здібна дитина талановитим дорослим, залежить і від 
впливу довкілля. На вулиці багато спокус – алкоголь, наркотики. 

Треба вміти сказати "ні".

Дівчата у школах начаються краще. Але 
професійні досягнення у хлопців зазвичай вищі. У 
чоловіків більше часу на саморозвиток. Жінки ж, 

замість розвивати здібності, прасують пелюшки, 
готують коханому сніданки. Дружина Ейнштейна 
була талановитим фізиком. Але присвячувала час 

дітям, поки чоловік удосконалювався. Його 
талант розкрився, її - ні.



Цікафі факти про обдарованих дітей

Шкільна система погано впливає на талановитих. Вона 
стандартизує. А дитина розкривається краще, коли підхід до неї

індивідуальний. Є учні, які сприймають матеріал повільно, але дуже
глибоко. Є ті, хто "хапає" усе швидко, але поверхнево. Останні -

успішні, отримують кращі оцінки, все знають, але великих 
досягнень не здобудуть ніколи.



Цікафі факти про обдарованих дітей
Давно відомо, що змішання крові різних національностей дуже корисне для 
популяції людства. Мало того, що діти-мулати зазвичай виходять дуже

красивими, взявши від батьків все найкраще, так ще й вони і значно здоровіші. 

Вчені з Іспанії дійшли висновків, що саме в сім'ях змішаного типу 
найчастіше народжуються геніальні діти. IQ інтернаціональних дітей 

у середньому на 10 пунктів вище, ніж у ровесників зі звичайних сімей.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

«Високих результатів досягає не та людина, якій легко все 
дається, а та яка працює над собою і не здається. У людини 

завжди є все, щоб здійснити свою мрію». 
Пауло Коельйо


