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Анотація. Показано значення соціалізації в процесі особистісного 

зростання обдарованих дітей. Розкрито сутність м’яких навичок як складових 

соціальної компетентності. Визначено особливості їх формування в 

обдарованих дітей в умовах закладу освіти. 
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Abstract. The importance of socialization in the process of personal growth of 

gifted children is shown. The essence of soft skills as components of social 

competence is revealed. Peculiarities of their formation in gifted children in the 

conditions of an educational institution are determined. 

Key words: giftedness, gifted children, social competence, soft skills. 

 

 У сучасних умовах розбудови системи національного виховання одним із 

завдань є створення спеціально організованих педагогічних умов для 

формування соціально компетентної особистості. У зв'язку з цим важливого 

значення набуває організація соціально орієнтованих видів діяльності з метою 

накопичення соціального досвіду всіх школярів, в тому числі й обдарованих. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_enST/9009/2018/INIT
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_enST/9009/2018/INIT
https://www.facebook.com/groups/754951105361978


268 

 

Пріоритетним напрямом стає формування в них соціальної мотивації, 

готовності до соціальної взаємодії, а також соціального розуміння. Одним з 

показників сформованості соціального досвіду є соціальні навички, так звані 

«soft skills». 

Сучасні дослідники [1; 5; 12] переконані, що реформувати різні аспекти 

освітнього процесу в Україні  необхідно в контексті євроінтеграційних 

процесів. З огляду на це, спираємося на «Рекомендації Ради ЄС щодо ключових 

компетентностей для навчання впродовж життя» (2018) [17], необхідних 

кожному європейському громадянину для особистої реалізації та розвитку, 

працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства.  В 

документі серед інших компетентностей визначено особистісну, соціальну та 

навчальну. В новому Державному стандарті початкової освіти [8] серед 

ключових визначено також соціальну компетентність, що передбачає 

співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті 

класу і школи, повагу до прав інших осіб тощо.   

Основою такої компетентності є «soft skills» як здатність «рефлексувати 

над собою, ефективно управляти часом та інформацією, конструктивно 

працювати з іншими, залишатися стійкими та керувати власним навчанням та 

кар’єрою; справлятися з невизначеністю та складністю, навчитися вчитися, 

підтримувати фізичне та емоційне благополуччя, підтримувати фізичне та 

психічне здоров’я, вміти вести здорове життя, орієнтоване на майбутнє, 

співпереживати та управляти конфліктами в інклюзивному та підтримуючому 

контексті» [17]. 

Soft skills» є важливими особистісними утворенням для досягнення 

особистістю життєвого успіху, ефективної життєдіяльності, подолання 

конфліктів тощо. У зв’язку з тим, що обдаровані особистості є складною й 

особливою категорією, в процесі спілкування й навчання яких виникає багато 

проблем соціального, психологічного й особистісного характеру, вважаємо, що 

сформованість навичок такого порядку  в їх розв’язанні.  

Такий напрям  є важливим у роботі з усіма дітьми загалом, з 

талановитими й творчими особистостями зокрема. Практика показує, що 

діяльність  фахівців психолого-педагогічного профілю в закладах освіти з 

такими учнями спрямовується передусім на розвиток їхніх здібностей і 

талантів. Часто поза увагою практичних психологів і вчителів  залишаються 

проблеми обдарованих особистостей, пов’язанні з їх соціалізацією, соціальною 

адаптацією, спілкуванням. Тому одним із завдань педагогічного колективу 

також має стати організація спеціальної діяльності з успішного введення 

кожної обдарованої особистості в соціум, розвитку в неї соціально значимих 

якостей, допомога в подоланні соціально-педагогічних труднощів.  

У психологічній літературі зазначається, що обдаровані та талановиті 

підлітки найчастіше виділяються серед однолітків не тільки яскравістю 

здібностей, оригінальністю мислення і своєрідністю розуму, але і наявністю 

окремих особистісних якостей. Згідно соціологічних даних, обдаровані діти від 

загальної популяції становлять 20-30%. З них всього лише 5% відносять до 

«благополучним» в соціальному плані. Решта, як стверджує О.Газман, 
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знаходяться в стані великого ризику соціальної ізоляції і відкидання з боку 

своїх ровесників [2]. За думку автора, обдарованість може органічно 

вписуватися в життєдіяльність дитини, а може породити безліч складних 

соціально-психологічних протиріч, і останній варіант, на жаль, більш 

поширений. Обдаровані підлітків схильні до викликів соціуму більше, ніж інші. 

Низка дослідників відносять їх до «групи соціального ризику».  

На думку О.Демченко, «успішна соціалізація обдарованої особистості 

сприятиме задоволенню її соціально зумовлених потреб, які є важливими для 

досягнення нею життєвого успіху: в спілкуванні, мирному співіснуванні з 

іншими членами соціуму, соціальній можливості вибору параметрів 

самореалізації, об’єктивних передумовах для досягнення самостійно 

поставленої мети, досягненні суспільного престижу, владі для поширення 

сфери зовнішньої свободи тощо» [7, c. 51]. 

У ході вивчення наукової літератури було встановлено, що існує низка 

ризиків соціалізації обдарованих дітей, труднощів їх соціальної адаптації, які 

пов’язані з унікальністю обдарованої особистості, суттєвим випередженням у її 

розвитку, специфікою сприйняття таких дітей ровесниками й дорослими. 

Причини й характеристики труднощів обдарованих учнів досліджувати 

психологи (Ю.Гільбух, О.Матюшкін, В.Моляко, А.Савенков, О.Фокіна, 

Г.Цукерман, В. Чудновський та ін.). Проблеми соціалізації та адаптації 

обдарованих школярів дослідники об’єднали в дві групи:  

– труднощі, пов’язані з їхніми особистісними рисами характеру 

(чутливість, активність, неадекватність самооцінки); 

– труднощі, пов’язані з впливом мікросоціуму (відчуття дискомфорту в 

класі, конфлікти з однолітками, відчуття незадоволеності, або, навпаки, 

переоцінювання власної діяльності, нехтування досягненнями інших дітей, 

нетерпимість до дітей, які проявляють низький рівень інтелектуальних 

здібностей). 

Тому важливими напрямами роботи в закладі освіти з обдарованими 

дітьми є:   

–  пояснення обдарованим дітям критеріїв оцінки іншої людини: в інших 
потрібно цінувати не тільки інтелект, але й такі особистісні – товариськість, 

дружелюбність, інтуїцію, вміння прийти на допомогу тощо;  

– створення в школі групи дітей з високим рівнем обдарованості, 

організація їхнього спілкування й взаємодії на рівних;  

–  розвиток комунікативних здібностей і комунікативної компетентності 
обдарованих дітей в спеціальних групах спілкування. 

У науковій розвідці Н.Завгородньої [9] також обґрунтовано й перевірено 

психолого-педагогічні умови успішної соціалізації обдарованих учнів у закладі 

освіти:   

– навчання і виховання вчителя та підготовка його до соціалізації 

обдарованих учнів соціально-виховними засобами навчально-виховного 

середовища профільного загальноосвітнього навчального закладу; 
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–  забезпечення різноманітних видів спілкування обдарованих дітей з 
дорослими, однолітками із звичайних шкіл і груп, з талановитими й здібними 

дітьми.  

У якості критеріїв соціальної адаптації вчені пропонують наступні: рівень 

комфортності обдарованої дитини в колективі однолітків; рівень її включеності 

в інноваційні рішення, їх обґрунтованість, логіка, послідовність; уміння 

аналізувати, узагальнювати й освоювати соціальний досвід; сформований 

рівень культури обдарованої дитини [9].  

Сучасні науковці також розробляють різні напрями роботи, пов’язані з 

підготовкою педагогів нової генерації до роботи з обдарованими дітьми, які 

самі  є творчими особистостями [5; 10], володіють інноваційною культурою [3], 

навичками демократичного спілкування [13]. Дослідники пропонують 

інноваційні методи й прийоми підготовки таких педагогів обдарованих дітей 

[12; 14; 15; 16]. 

Отже, провідна роль у вирішенні проблем обдарованих дітей  належить 

створенню педагогами  умов для успішної соціалізації, соціальної адаптації та 

формуванню соціальної адаптованості як результату цих процесів. Для 

успішної соціалізації обдарованих дітей  в цілому, розвитку в них Soft  skills» 

зокрема, необхідно створювати творчо-ровивальний прострі, в якому 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку творчих здібностей в 

дітей з особливими освітніми потребами. Зроблено акцент на їх креативному 

розвитку. Розглянуто особливості використання театру, як засобу виховання. 

З’ясовано,що театр є невід’ємною складовою процесу виховання особистості.  

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, творчі 

здібності, особистість, театр, театральне мистецтво, театральна 

творчість, театралізована діяльність. 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of developing creative abilities 

in children with special educational needs. Emphasis is placed on their creative 

development. Peculiarities of using theatre, as a mean of education, are considered. 

It has been studied out that a theatre is an integral part of the educating process of 

an individual. 

Key words: children with special educational needs, creative abilities, 

personality, theatre, theatrical art, theatrical creativity, theatrical activities. 

 

На сучасному етапі розвитку виховного процесу в Україні з боку держави і 

суспільства пильна увага приділяється дітям з особливими освітніми 

потребами. Відповідно до цього, необхідно переглянути концептуальні підходи, 


