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рекомендації для учителів щодо розвитку дитячої обдарованості у Новій 

українській школі. 

Ключові слова. обдарованість, учні початкової школи, Нова українська 

школа. 

 

Abstract. The article analyzes the concept of "giftedness", describes the 

peculiarities of the development of gifted children, the types of giftedness. Based on 

scientific research, we have proposed guidelines for teachers on the development of 

children's talents in the New Ukrainian School. 

Key words: giftedness, primary school students, New Ukrainian school. 

 

Сучасне суспільство потребує стрімкого руху вперед, прогресу та 

пришвидшених кроків до євроінтеграції. Стимулювати діяльність кожного із 

державних секторів (економічного, політичного, освітнього, соціального тощо) 

здатні обдаровані особистості, люди, які прогресивно мислять, не бояться брати 

на себе відповідальність, активно генерують велику кількість ідей, створюючи 

нові унікальні інтелектуальні чи матеріальні продукти праці, які не просто 

зроблять життя населення простішим та комфортнішим, але й, прискорять рух 

країни в цілому. Саме тому перед педагогами Нової української школи стоїть 

велике завдання – діагностувати, визначити та розвивати дитячу обдарованість. 

Особливу увагу питанню розвитку дитячих здібностей приділяли у своїх 

дослідженнях Ю. Василькова, І. Звєрєва, Н. Кічук, Л. Коваль, О. Сисоєва, 

С. Хлєбік. Різні аспекти розвитку обдарованості дітей вивчали Ю. Бабаєва, 

О. Бевз, М. Богоявленська, Ю. Гільбух, О. Демченко, О. Лосієвська, Н. Лейтес, 

А. Матюшкін, В. Моляко, О. Савенков, Л. Токарєва, О. Фокіна, В. Чудновський, 

В. Юркевич та ін. Нормативно-правові документи нашої країни (Конституція 

України, Закон «Про освіту», Закон «Про загальну середню освіту, Концепція 

Нової української школи) визначають необхідність розвитку здібностей дітей, 

їх обдарованості та таланту. 

С. Гончаренко вважає, що обдаровані діти значно випереджають у 

розвитку, поглядах на життя, глибині мислення своїх ровесників, «для них 

характерна висока активність розуму, підвищена схильність до розумової 

діяльності, інтерес до певного виду діяльності, елементи оригінальності в ній, 

потяг до творчості» [2, с. 234]. Дитяча обдарованість може проявлятися у 

різних видах діяльності: мистецтві, науці, техніці; вона може мати вияв на 

різних навчальних дисциплінах (української мови, математики, я досліджую 

світ, трудове навчання, образотворче мистецтво, фізична культура тощо). 

Науковець вважає, що «обдарованість – це індивідуальна потенціальна 

своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів 

у певній галузі діяльності» [2, с.235]. Натомість, О. Бевз пояснює термін 

«обдарованість» як асинхронний розвиток, який «є важливою спробою 

привернути увагу до проблем і потреб обдарованих дітей, отримати для них 

підтримку в суспільстві. У такому контексті потрібно оцінювати не лише 

надзвичайні здібності й високі успіхи обдарованої дитини у відповідній 

діяльності, а брати до уваги особистість, яка характеризується нетиповим 
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розвитком, низкою кількісних відмінностей, на які необхідно звернути увагу 

вдома, у школі» [1, с. 98]. 

У своїх дослідженнях О. Демченко [3; 4] визначає фактори, які гальмують 

розвиток дитячої обдарованості в освітньому процесі, а саме: «зорієнтованість 

навчальних програм на середнього учня, домінування пояснювально-

ілюстративного типу навчання, перевага репродуктивних методів над 

проблемними, недостатня кількість гуртків і факультативів, занепад діяльності 

позашкільних навчальних закладів наукового-технічного спрямування тощо» 

[3, с. 75]. Відповідно до досліджень сучасних учених [6; 7; 11], ми пропонуємо 

наступні методичні рекомендації для педагогів Нової української школи, які 

стимулюватимуть розвиток обдарованості у дітей молодшого шкільного віку, а 

саме: 

 створити у класі комфортну творчу атмосферу для розвитку учнів; 

 залучати дітей до різних видів діяльності з метою діагностики їх 
обдарованості; 

 пропонувати учням диференційовані завдання для класної та 

домашньої роботи; 

 використовувати новітні педагогічні технології у роботі з дітьми; 

 залучати учнів до гурткової роботи за інтересами; 

 часто проводити різноманітні форми позакласної роботи, такі як свято, 
театральна постановка, акції різного змісту, походи, екскурсії, квести розваги 

тощо. 

На думку психологів та науковців у сфері організації початкової освіти,  

обдарована особистість є творчою. Тому в роботі з такою категорією дітей, з, 

одного боку, потрібно добирати відповідні методи й прийоми, які 

стимулюватимуть креативність, фантазію, оригінальне виконання будь-якого 

завдання. З другого боку, педагог, який працює із обдарованими дітьми, сам 

має бути творчою особистістю, постійно вдосконалюватися, шукати шляхи  

покращення освітнього процесу [2; 8; 9;10].  

Отже, обдарованість – це унікальна якість особистості, яка потребує 

раннього діагностування та активного наполегливого розвитку. Для 

обдарованих дітей важливо створити сприятливі умови навчання в початковій 

школі, підтримувати та розвивати їх здібності, таланти. Від успішної організації 

освітнього процесу у початковій школі для обдарованих дітей залежить успіх 

нашої держави в майбутньому. 
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Анотація. У статті розкрито особливості організації театралізованої 

діяльності у роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Нами 

визначено навчальний та виховний зміст театралізованої діяльності, завдання, 

які можуть виконувати як звичайні учні, так і з особливими потребами. Ми 

запропонували методичні рекомендації педагогам для організації 

театралізованої діяльності у початковій школі. 

Ключові слова. діти з особливими освітніми потребами, освітній процес, 

театралізована діяльність. 

 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the organization of theatrical 

activities in working with children with special educational needs. We have defined 

the educational content of theatrical activities, tasks that can be performed by 

ordinary students and with special needs. We offered methodical recommendations to 

teachers for the organization of theatrical activities in primary school. 

Key words: children with special educational needs, educational process, 

theatrical activity. 

 


