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й проблема обдарованих дітей

У майбутньому неграмотним буде 
вважатися не той, хто не вміє чи
тати, а той, хто не вміє навчатися.

Елвін Тофлер

РІВНО сорок років тому в нашій країні 
були запроваджені факультативні за

няття. Ж иття “прим усило“ визнати не
обхідність педагогічного принципу елітар
ності, який раніше вважався антигуманістич
ним. У цьому першому в історії факультативів 
навчальному році автор цієї статті розпочав 
роботу у факультативних групах з фізики, які 
були створені в СШ№17 м. Луганська. Через 
деякий час органи народної освіти організу
вали міжшкільний факультатив з фізики, де 
також довелось працювати автору.

Якщо до цього додати щорічну причетність 
до організації й проведення різного рівня 
фізичних олімпіад, то можна констатувати на
явність певного багаторічного педагогічного 
досвіду роботи з обдарованими дітьми. Цей 
досвід і систематичні науково-методичні дос
лідження знайшли своє відображення в ав
торських публікаціях [ 1— 5 та ін. ], а також 
були узагальнені на Всесоюзному семінарі “ 
Виховуємо таланти “ [6].

Проблема обдарованих дітей і виховання 
талантів є актуальною й сьогодні. Ми маємо 
розглянути цю проблему в контексті педаго
гічної творчості та методичної майстерності 
вчителя.

На кожному конкретному етапі розвитку 
суспільства домінують певні головні чинни

ки-орієнтири, які задають вектор прогресив
ного розвитку освіти. Нині таким орієнтиром 
має бути “розкріпачення” творчої природи 
людини.

Національна доктрина розвитку освіти 
визначає певні пріоритети на засадах демок
ратії та гуманізму.

У сучасних умовах реформування освіти, 
пошуку нових ефективних засобів і методів 
навчання та творчого розвитку учнів педаго
гічна діяльність має все більше набувати ха
рактер дослідницької.

Видатний український педагог В. О. Су- 
хомлинський вважав, що кожна дитина тала
новита й неповторна, а розкритися вона може 
тільки в процесі специфічної, цілеспрямова
ної діяльності. Тільки в праці особа може ви
явити свої індивідуальні якості, свою обдаро
ваність і талант. Лише творчість приносить 
людині справжнє, повноцінне, неповторне 
щастя. Одним із стратегічних завдань, визна
чених у Державній національній програмі 
“Освіта” та законі України “ Про загальну се
редню освіту”, є створення умов для форму
вання освіченої, творчої особистості грома
дянина. Але першою й найголовнішою умо
вою розвитку творчого потенціалу учнів є 
творча робота вчителя. Актуальність цієї 
проблеми полягає в тім, що вирішальною умо
вою творчого розвитку особистості є педаго
гічна творчість учителя, його перманентне , 
професійне самовдосконалення.

На основі вивчення й критично-аналітич
ного осмислення проблеми обдарованих 
дітей [7— 12] ми дійшли висновку, що вихо
вання суттєво впливає на характер розвитку 
особистості, але однозначно не детермінує 
бажані якості. Це наводить на думку, що не 
слід абсолютизувати так звані об’єктивні чин-
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ники у становленні особистості з необхідни
ми позитивними якостями. Необхідно пого
дитися з тим, що суттєву роль відіграють і іма
нентні сили розвитку особистості. До того 
ж, ураховуючи саморегульованість індивіда, 
можна констатувати, що в процесі діяльності 
й розвитку формуються і такі якості особис
тості, котрі однозначно не детермінуються ні 
зовнішніми діями (педагогічними умовами), 
ні іманентними силами. Деякі якості і власти
вості особистості є результатом взаємозв’язків 
і взаємовпливів зовнішніх і внутрішніх чин
ників у діяльності учня як єдиного саморегу
люючого суб’єкта. З нашої точки зору, однією 
з таких якостей особистості учня є саме обда- 
р о в а н і с т ь .
Термін “обдаро
ваність “ є полі- 
понятійним, а 
тому потребує 
певної педагогіч
ної конкретизації.

Ми вважаємо 
доцільним визна
чити обдаро
ваність як таку 
якість суб’єкта, 
яка розвивається 
на підґрунті пев
них задатків та 
в м о т и в о в а н о ї
діяльності, яка формує адекватні задаткам ви
сокого рівня специфічні здібності. Таким 
чином, певна обдарованість (а не обдаро
ваність узагалі) є наслідком природних задатків 
та адекватної цим задаткам цілеспрямованої 
діяльності. Якщо ж має місце не адекватна 
певним задаткам діяльність, то в результаті 
формуються здібності без явних ознак обда
рованості, не дивлячись на інтенсивність 
діяльності.

Обдарованість є результатом такої специ
фічної діяльності, котра не тільки знаходиться 
у відповідності до задатків, але й зачіпає центр 
позитивних емоцій учня. Це означає, що 
учень здійснює цю діяльність без будь-яких 
зовнішніх понукань, насильства, тобто із за
доволенням. Справа в тому, що примусова 
діяльність навіть бажана за змістом і структу
рою часто призводить до навченості учня, але

обдарованість як якість особистості при цьо
му не прививається й не розвивається.

Нас, перш за все, цікавить навчально- р 
пізнавальна продуктивна діяльність учнів, тоді 0  
ми повинні стимулювати її таким чином, щоб ^  
покликати ДО ЖИТТЯ П О ЗИ ТИ ВН І МОТИВИ ЯК д  

внутрішні рушійні сили учня. Отже, мають х  
створюватись такі педагогічні умови навчан
ня, які б сприяли становленню навчально- ф 
пізнавальної спрямованості особистості. і 

Специфічні високого рівня здібності (пев- з 
на обдарованість, тобто обдарованість у пев- И 
йому відношенні) можливі тільки на підґрунті К 
загальних здібностей, які також виникають і И 
розвиваються в процесі діяльності. Ось чому

пер ш о чер го ве  
завдання в про
цесі навчання й 
полягає в органі
зації такої діяль
ності (органі
заційні форми і 
методи навчан
ня), яка б сприя
ла зародженню 
та розвитку за
гальних навчаль
но-пізнавальних 
здібностей. Ці за
гальні здібності 
інваріантні у 

відношенні до навчальних предметів, кожний 
з яких робить свій внесок у їх формування.

Уміння аналізувати й синтезувати, здійсню
вати аналіз через синтез, зіставляти й порівню
вати, конкретизувати й узагальнювати, абст
рагувати й ідеалізувати, виокремлювати основ
не, а в основному головне, виконувати поеле- 
ментний аналіз і систематизувати, визначати 
поняття й оперувати ними, виявляти супереч
ності й визначати комплекс засобів для їх ви
рішення, перманентно здійснювати самокон
троль над навчально-пізнавальним процесом 
-  ось ті найбільш важливі вміння ( загальні 
здібності), наявність котрих складає фундамен
тальну базу для певної обдарованості, у тому 
числі й для обдарованості творчої.

Педагогічна система покликана створюва
ти оптимальні умови для формування загаль
них навчально-пізнавальних здібностей у всіх
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учнів та специфічних високого рівня здібнос
тей, тобто обдарованості залежно від імма- 
нентних сил та творчої спрямованості особи
стості.

Останнім часом проблема обдарованості 
д  загострилась у тому числі й у зв’язку з норма- 
х  тивно введеним 4-м (високим) рівнем на

вчально-пізнавальних досягнень учнів. Тра- 
ф диційно ж найбільш доречною організацій- 
I ною формою створення оптимальних педа- 
3 гогічних умов для прояву й розвитку обдаро- 
И ваності завжди були та є факультативи та 
К предметні олімпіади різних рівнів: шкільні, рай- 
И онні, міські, обласні та Всеукраїнські. Органі

зація олімпіад здійснюється на основі опти
мального поєднання принципів масовості та 
елітарності, що сприяє продуктивному вияв
ленню учнів з певною обдарованістю.

У процесі дослідження проблеми взає
мозв’язків обдарованості учнів та педагогіч
ної творчості вчителя ми керувалися теоре
тичними положеннями, які висловлені й об
ґрунтовані в публікаціях [ 12— 17]. Найбільш 
сприйнятними ми вважаємо педагогічні ідеї, 
принципи та рекомендації, які наведені в ро
ботах [13, 58— 62; 14, 55— 58].

Посеред теорій та уявлень буденної свідо
мості про механізм творчості можна виокре
мити дві крайності: 1) талант від Бога; 2) та
лант від учителя та кількості й якості викона
ної роботи.

Дослідження вчених дають підстави вва
жати, що механізм творчості існує в коленій 
здоровій людині, і це -  не елітарне явище. 
Механізм творчості —  це єдність мислення, 
почуттів, уяви, психомоторики та енергопо- 
тенціалу. Він починає працювати, коли всі 
складові досить розвинені. Тоді мислення, по
чуття та уява знаходять певний дискомфорт 
у певних ситуаціях і формують завдання; пси
хом оторика намагається їх вирішувати; енер- 
гопотенціал дає життя діям (пізнавальним, 
моральним, естетичним).

Робота -  це діяльність, яка призводить до 
стомлення людини, витрат енергії з тривалим 
її відновленням.

Творчість —  процес вирішення завдан
ня, стан натхнення людини, спалах її енерге
тичного потенціалу, який розкриває межу не
відомого порівнянно з відомим. Творчість -

це незабутні миттєвості життя. Нове стає дже
релом прибуткової енергії, а тому творець 
практично не стомлюється.

Механізм творчості, вважають учені, не 
має віку. Він може бути в різних станах дієздат
ності. Тиск внутрішньої енергії досягає такої 
атмосфери, що вже ніякі шаблони, стереоти
пи мислення, забобони не витримують, і все 
це людина відмітає.

Механізм творчості -  це перетворення 
дискомфорту на комфорт. Але для того, щоб 
він почав працювати, учитель повинен гар
монійно розвивати всі його складові. З цього 
й випливають напрямки індивідуалізації на
вчання та виховання.

Вищу насолоду, натхнення творець пере
живає не стільки від результату роботи, скільки 
від творчого процесу. Якою б не була праця, 
людина повинна шукати в ній творче засто
сування своїх наявних знань, умінь та нави
чок [17, 64]. “Гармонійного, всебічного роз
витку, освіченості, духовного багатства, мо
ральної чистоти -  усього цього людина дося
гає лише за умов, коли поряд з інтелектуаль
ною, моральною, естетичною і фізичною куль
турою вона досягає високого ступеня культу
ри праці, трудової творчості” [18,176].

Творчо працюючий учитель має забезпе
чувати всебічний розвиток учнів у такій мірі, 
щоб підготувати їх до постійного самовдос
коналення в умовах науково-технічного й 
соціально-гуманітарного прогресу. Освіта в 
особі вчителя шляхом розв’язування педаго
гічних проблем і подолання перешкод, які 
систематично з ’являються, повинна створю
вати атмосферу дидактичного динамізму 
[ 19,110]. Саме вчитель, усвідомлюючи потре
бу формування творчої особистості й творчої 
позиції учнів, повинен створювати ситуації, 
які стимулюють їх активність, що проявляєть
ся у специфічній діяльності. Без сумніву, це ви
магає створення відповідної атмосфери на 
уроці й застосування стимулів, які виклика
ють в учнів інтенсивне творче мислення.

Розрізняють два види активності учня [20,
122]:

* зовнішня активність (так звана штучна, 
вимушена);

* внутрішня (природня, спонтанна).
Творчий дидактичний процес можна по
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ділити на п ’ять етапів [21, 121]: пошук про
блеми, заглиблення або підготовка, інкубація, 
усвідомлення або осяяння (“інсайт”), верифі
кація й застосування.

У праці навчання особливо акцентується 
увага на тому, щоб викликати систематичну 
й правильну поведінку учнів. Інформація пе
редається у формі ретельно впорядкованого 
матеріалу. Щоб цю навчальну інформацію зро
зуміти, треба її перекласти на свою індивіду
альну “внутрішню” мову, щоб потім усе важ
ливе висловлювати. Крім шляху від того,” що 
зовнішнє”, до того,” що внутрішнє”, існує зво
ротній шлях. Тут мають місце методи стиму
лювання творчого мислення. У дидактиці ці 
методи називають проблемно- активізуючи
ми [22]. “Принцип свідомої активності поля
гає в такій організації і реалізації процесу на- 
вчання-учіння, у якому вчитель розкриває 
тим, хто вчиться, загальні й окремі цілі осві
ти, переконує їх у цінності цих цілей, спону
кає до їх реалізації і врешті підведе до актив
ної позиції в їх досягненні” [23,72].

Отже, творчість -  одна із складних і таєм
них явищ людського життя. їй властиві одно
часно і знання відомого, доведеного, і фанта
зія, і сумлінність, опора на закономірності і 
випадковість. Узагальнюючи сучасні досяг
нення науки в цьому відношенні, можна кон
статувати, що творчість -  це діяльність, яка 
породжує щось нове, оригінальне, унікальне.

Найважливішою передумовою творчої 
діяльності вчителя є свобода доброзичливої 
критики, можливість дискусій, вільне вислов
лювання своїх думок.

Творчий учитель -  це особистість, яка під 
впливом зовнішніх чинників набула потрібних 
для актуалізації творчого потенціалу додатко
вих мотивів, особистісних утворень, здібнос
тей, що допомагають досягти результатів в 
одному чи кількох видах творчої діяльності.

Творчий учитель соціально корисний не 
тільки результатами своєї особистої праці, а й 
тим, що він передає дух творчості іншим і, 
перш за все, своїм учням.

Основою розвитку творчої особистості є 
навчальний процес. Виховання прекрасним 
(його треба бачити) під час навчального про
цесу сприяє створенню в класі оптимістич
ного настрою, життєрадісного мікроклімату та

романтичного піднесення. Гармонійне вихо
вання в школі полягає в тому, як співвідно- у  
СЯТЬСЯ, ЯК поєднуються ДВІ функції ЛЮДСЬКОЇ р 
діяльності: з одного боку, пізнання і розуміння 0  
об ’ єктивного світу, а з іншого -  вираження са- к  
мого себе, вираження своєї внутрішньої суті, Д  
свого світогляду, переконань, характеру в ак- ^  
тивній творчій праці (В. О. Сухомлинський). 
“Людина повинна мати власний вогонь, але ф  
запалюється вона від іншої людини”[2 3 ,17]. і

Глибокий аналіз структури творчого про- з 
цесу дали: фізик, фізіолог і психолог Г. Гельм- И 
гольц, математик і фізик А. Пуанкаре, поет і К 
природослідник І. В. фон Гете, математик И 
К. Гаусе. Стадії творчості досліджував Г. Вол- 
лес, теорію творчої діяльності розробляв 
Е. Гетчинсон [23,165— 175]. Усі ці наукові до
сягнення є досить цікавими й корисними в 
“проекції” на педагогічну діяльність вчителя 
та навчально-пізнавальну діяльність учнів.

“У системі роботи викладача (учителя) 
обов’язково мають місце як універсальне 
(інваріантне), так і унікальне (своєрідне, при
таманне конкретній особистості). Творчість 
проявляється у пошуках найбільш досконалих 
логічних структур змісту навчального матері
алу, в пошуках найбільш ефективних у дано
му конкретному випадку методів та організа
ційних форм навчання, у розробці дидактич
но доцільних засобів навчання. Творчість має 
місце у своєрідному спілкуванні “викладач — 
студент” (“учитель -  учень”),що, безумовно, 
так чи інакше проявляється у вихованні й роз
витку суб’єктів педагогічного процесу. Таким 
чином, творчість, творча спрямованість осо
бистості є і передумовою, і результатом “тон
ких педагогічних технологій”, характерною 
рисою яких є єдність логічного й інтуїтивно
го в пошуках [14,58].

Всебічний аналіз реальної педагогічної 
діяльності призводить до висновку, що нор
мативний і творчий компонент у кожному кон
кретному випадку знаходяться в різних 
співвідношеннях. “Критична маса” творчої 
спрямованості особистості народжується й 
накопичується на лінії прямого і зворотнього 
зв’язку: мета-діяльність-результат. Неза
доволення суб’єктів педагогічного процесу 
його результатами детермінує зміщення ак
центів з нормативного підходу в бік творчих
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► 
а

пошуків у напрямку розробки нової (або онов- 
леної) теоретичної освітньої моделі. Ця модель 

р у тій чи іншій мірі потім реалізується в педа-
0  гогічній практиці й знову зіставляються мета 
к  й одержані результати. Усе це підштовхує до 
д  поелементного аналізу змісту освіти й процесу 
х  навчання з метою виявлення причин розбіж

ностей очікуваних та реальних результатів.
ф  Таким чином, творча спрямованість у ре-
1 альній педагогічній практиці може призвес- 
3 ти (і призводить) до усвідомлення необхід- 
И ності науково-методичних досліджень. Пе- 
К редумовою й рушійною силою таких дослі- 
И джень є суперечності, що виникають, між

очікуваними та реальними результатами пе
дагогічної та навчально-пізнавальної діяльно
стей [13,58— 59]. У своїх педагогічних дослі
дженнях ми дійшли висновку, що пошукову 
педагогічну діяльність доцільно розділити на 
творчу й продуктивну.

Творча діяльність призводить до ство
рення нового й здійснюється на основі інтуїції 
та системно-діалектичного, ймовірнісно-про
гностичного, логіко-варіативного мислення. 
Продуктивна діяльність призводить до 
створення оновленого, тобто якихось нових 
варіантів з орієнтацією на подібний зразок. 
Продуктивна діяльність базується на наявній 
інформації і здійснюється на основі логічного 
мислення. У процесі свідомого творчого по
шуку педагогічна ідея на лінії зв’язку “мета- 
еталон” може виникати як перспективно 
(на основі уявлення і інтуїції), так і ретроспек
тивно (на основі накопиченого досвіду та 
“спілкування” з ним за допомогою пам’яті).

Кожен дослідник (відкривач нового або 
оновленого) уже має у своїй підсвідомості “ви
падкову” педагогічну ідею, яка закріплюєть
ся потім у свідомості й породжує педагогічні 
гіпотези щодо різноманітних напрямків реа
лізації ідеї. Потім конкретизуються певні пе
дагогічні принципи, які детермінують прак
тичні дії. Щоб ці дії повністю не носили ви
падковий характер, вони мають здійснюватись 
на підґрунті фахових наукових знань. Отже, 
педагог-дослідник здійснює більшою мірою 
спрямовані, а частково випадкові пошуки. 
Цілеспрямовані педагогічні пошуки на основі 
системи педагогічних знань здійснюються з 
урахуванням педагогічних закономірностей,

обмежують “свободу пошуків”. Але ж ці об
меження не гальмують педагогічне дослі
дження, а навпаки сприяють йому, оскільки 
застережуть від помилок і плутанини. Це по
ложення не виклю чає пошуки методом 
“спроб і помилок”. Педагогічна система, яка 
виключає цей метод повністю, стає консер
вативною, діє тільки на підґрунті наявної на
укової інформації, перестає вдосконалюватись 
і функціонує в межах існуючих властивостей.

Таким чином, учитель-творець постійно 
діє у двох сферах: наявній і шуканій. У шу
каній сфері педагогічної діяльності на основі 
оптимістичного прогнозування вчитель- 
дослідник створює прообраз (без детальної 
розробки) різних теоретичних моделей на
вчання, а потім “заземляє” на реальну педа
гогічну практику якусь одну модель, яка, на 
його думку, є оптимальною в даному конкрет
ному випадку. Вибір моделі детермінує кри
тично-аналітичне мислення педагога.

На закінчення зробимо деякі зауваження 
щодо змісту досить ґрунтовної й переконли
вої статі, яка опублікована в №5 -  6 “Освіти 
Донбасу” [24, 8— 16].

По-перше, фундаментальні науки “працю
ють” на майбутнє суспільства й людства в 
цілому, а тому їх прогресивний розвиток має 
забезпечуватись безвідносно до “комерціалі
зації”, а відповідним ставленням досить ро
зумних політиків.

По-друге, проблема поглибленого вивчен
ня фізико-математичних дисциплін лежить 
не стільки в площині соціально-економічних 
умов, скільки в духовному просторі пізнаваль
них інтересів, які має задовольнити вчитель- 
майстер з творчою спрямованістю.

По-третє, рівнева і профільна диференціа
ція навчання, її ретельні розробки на науково- 
технологічному рівні та майстерна реалізація 
цих розробок мають багато в чому сприяти 
прогресивному розвитку системи освіти. Пе
дагогічну ідею “фізики для всіх” (світоглядні 
знання загальнокультурної орієнтації) і “фізи
ки для тих, хто нею захоплюється” (“інстру
ментальні” знання) автор цієї статті обґрун
тував ще 16 років тому [25,28— 29].

Висновки
1. Для вдосконалення освітнього процесу 

(навчання, виховання і, як наслідок, розвиток
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обдарованої особистості) необхідний критич
но-аналітичний підхід до реальної педагогіч
ної практики на підґрунті ефективних зво
ротніх зв’язків “мета -  діяльність -  результат”.

2. Розвиток обдарованості учнів -  це до
сить тривалий процес, і результат його детер
мінується творчістю й майстерністю вчителя.

3. У просторі “педагогіки взаєморозумін
ня й довірливих відносин” учні більш адек
ватно оцінюють свої можливості й досягнуті 
рівні компетентності.

4. Принцип факультативності має чітко 
поєднуватись з цілеспрямованими пізнаваль
ними інтересами учнів.

5. Профільні спецкласи, предметні й 
міжпредметні факультативи та олімпіади є 
найбільш доцільними організаційними фор
мами й ефективними засобами виявлення й 
розвитку обдарованості як якості особистості 
учня.
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