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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ  
З ПІДВИЩЕНИМИ АКАДЕМІЧНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ 

Академічні здібності школяра є запорукою його успішного навчання. У 
найзагальнішому випадку структуру академічних здібностей індивідуума 
складають його інтелектуальні (пізнавальні) можливості, загальнонавчальні 
уміння та мотиваційна сфера. Важко дати однозначну відповідь відносно долі 
кожного з перелічених компонентів у навчальних досягненнях школяра, 
проте, мабуть, не викликатиме сумніву теза, що інтелектуальні можливості 
індивідуума є домінуючим елементом у фундаментній базі його знань, умінь 
та навичок. Отже, ведучи мову про дітей з підвищеними академічними 
здібностями, матимемо насамперед на увазі учнів з підвищеними 
інтелектуальними можливостями. 

З’ясуємо спершу, що таке інтелектуальні здібності і як в умовах 
сільської школи виявити дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями.  

Слово “інтелект” латинського походження, і одним із лексичних його 
значень є “факт розуміння сутності предметів і явищ навколишньої 
дійсності”. Згодом під інтелектом розуміють і ту субстанцію (пов’язуючи її з 
мозком людини ), яка є запорукою розуміння нею предметів і явищ 
навколишньої дійсності. Дещо пізніше було уточнено, що завдяки інтелекту, 
тобто інтелектуальним здібностям, людина пізнає світ, пристосовується до 
нього і видозмінює його. Як наслідок важливості функцій, які виконують 
інтелектуальні здібності в житті людини, впродовж багатьох віків до них 
було прикуто найпильнішу увагу з боку філософів, що, в свою чергу, 
призвело до ще помітнішого виділення інтелектуальних здібностей з-поміж 
інших. У результаті з’явилися перші спроби поділити людей на групи на 
основі наявних у них інтелектуальних здібностей і виділити індивідуумів з 
високими інтелектуальними здібностями в окрему вищу касту суспільства. І 
так тривало аж до тих пір, поки не було встановлено, що високі 
інтелектуальні здібності не є необхідною і достатньою умовою того, що 
людина залише після себе помітний слід у тій сфері, де вона працює, бо для 
цього інтелектуальні здібності мають бути доповнені творчими. 

А поки останнє не було встановлено, люди з високими 
інтелектуальними здібностями обожнювалися, чим заперечувалася роль 
соціального фактора у їх розвитку, і що в кінцевому результаті призвело до 
перенесення дискусій стосовно людського інтелекту з наукової у політичну 
площину. Останнє суттєво загальмувало розвиток наукових ідей з цього 
питання, а тому і сьогодні, на початку ХХІ ст., про інтелектуальні здібності 
людини ми знаємо дуже мало. Для підтвердження сказаного достатньо 
навести перелік спроб дати визначення інтелекту і водночас з’ясувати 
сутність інтелектуальної діяльності та структуру інтелектуальних здібностей. 

Так, Ч.Спірмен інтелектуальні здібності ототожнював зі здатністю 
уловлювати абстрактні зв’язки між предметами чи явищами. 



С.Берт інтелектуальні здібності уподібнював зі здатністю індивідуума 
розв’язувати проблеми з обов’язковою опорою на утворення логічних 
зв’язків. 

А.Біне і Т.Сімон за інтелектуальні здібності приймали здатність 
розуміти, міркувати і робити правильні висновки. 

Відомі в науці підходи, звичайно, вище переліченим не вичерпуються, 
але навіть з наведених визначень стає зрозумілим, що намагання ототожнити 
інтелектуальну діяльність з якимось одним з її проявів приречена на невдачу. 
Усвідомлення цього спонукало психологів зайнятися пошуком базових 
елементів, які в своєму різноманітному поєднанні утворюють множину 
компонентів інтелектуальних здібностей. Першим, хто ступив на цей шлях, 
був Ч.Спірмен, який виділив у базисі інтелектуальних здібностей загальний і 
спеціальний компоненти. Дж.Гілфорд виділяє аж 120 базових елементів, але 
проливає при цьому не так вже й багато світла на темні силуети компонентів 
інтелектуальних здібностей. Здається, змирившись з власним безсиллям у 
дослідженні винятково складного об’єкта, автори “Короткого психологічного 
словника” статтю про інтелектуальні здібності упускають, а інтелектом 
називають відносно стійку структуру розумових здібностей. 

У зв’язку з вище сказаним, вражає один факт: не знаючи достеменно, що 
таке інтелектуальні здібності, психологи сконструювали більш-менш 
задовільну методику їх діагностики. Першим, хто працював у цьому 
напряму, були А.Біне і Т.Сімон. До появи запропонованої ними методики 
про інтелектуальні здібності індивідуума судили на основі наявних у нього 
навчальних досягнень. Зрозуміло, що такий підхід був досить грубим, 
оскільки, як зазначалося, навчальні досягнення учня є результатом не тільки 
наявних у нього інтелектуальних здібностей, а й дії інших факторів. Тому 
поставала практична потреба відшукати спосіб вимірювання інтелектуальних 
здібностей в чистішому вигляді. Згадані вище автори розробили сукупність 
завдань, розв’язання яких, на їхню думку, охоплювало увесь спектр прояву 
інтелектуальних здібностей, формалізували їх для зручності користування, і 
таким чином з’явилися перші тести інтелектуальних здібностей. 

З тих пір для діагностики інтелектуальних здібностей розроблено багато 
інших тестів. Усі вони перевірені на валідність і надійність. Вираховані 
коефіцієнти кореляції між окремими парами з них. Водночас, усі вони 
ґрунтуються на припущенні про те, що інтелектуальні здібності в основному 
зводяться до скінченної кількості розумових операцій, чи дій які мають 
піддаватися діагностиці за допомогою ретельно підібраних завдань. Маємо 
зазначити, що різні тести якраз тим і відрізняються один від одного, що 
будуються на основі діагностики різних розумових операцій чи дій. Проте 
значних відхилень не спостерігається і на практиці можна користуватися 
широким набором тестових методик. 

Проблема полягає в дещо іншому. Порахувавши кількість правильних 
відповідей і просумувавши їх, психолог-експериментатор може щонайбільше 
порівняти отримані результати для всіх протестованих ним учнів і 
проранжувати їх та обчислити декілька інтегральних чи середніх 



характеристик для даної групи. Проте останнє не може задовольнити 
педагога, який хоче знати не, як інтелектуальні здібності того чи іншого учня 
співвідносяться з іншими учнями в класі, школі чи, навіть, районі, а як вони 
співвідносяться з рівнем розвитку інтелектуальних здібностей усіх учнів 
даного віку. З цією метою можна було би виміряти за допомогою того чи 
іншого тесту інтелектуальні здібності усіх дітей даного віку, вирахувати 
середнє значення для них і тільки після цього якісно судити про 
інтелектуальні здібності того чи іншого учня, порівнюючи отриманий ним 
при діагностиці показник з середнім значенням. За такого підходу діти з 
інтелектуальними здібностями більшими за середнє значення відносяться до 
групи з підвищеними інтелектуальними здібностями, а ті, у кого тестовий 
показник менший за середнє значення, - відносяться до групи з заниженими 
інтелектуальними здібностями. Проміжна група – це нормальні діти. Тест, 
для якого визначене середнє значення вказаним вище способом, називається 
стандартизованим. 

Ясна річ, що стандартизувати у такий спосіб той чи інший тест технічно 
складно і, водночас, непотрібно. Бо якщо вдало відібрати частину дітей 
даного віку, на яких проводиться випробування тесту, то середнє значення 
обчислити значно простіше, а саме значення отриманого середнього 
практично не відрізняється від випадку, коли б до тестування залучалися 
буквально всі діти даного віку. 

Той факт, що різні тести інтелектуальних здібностей на одних і тих 
самих дітях дають різні середні значення, створює певні незручності, коли 
виникає потреба порівняти двох учнів, інтелектуальні здібності яких 
діагностувалися за допомогою різних тестів. Щоб її позбутися, середнє 
значення для кожного з тестів за допомогою множення на певний коефіцієнт 
та додавання певного вільного члена (перший і другий у різних тестів різні) 
перетворюють у число 100, яке і береться за норму інтелектуальних 
здібностей індивідуумів. За цією ж процедурою перетворюється значення 
інтелектуальних здібностей, отримане будь-яким учнем. Так на практиці 
отримуються значення 1 більші за 100 (для дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями) і менші за 100 (для дітей з заниженими 
інтелектуальними здібностями). 

Усе вище сказане, на нашу думку, має застерегти педагогів від 
невиваженого використання так званих псевдоінтелектуальних тестів, 
сфабрикованих освітніми шарлатанами, які, крім шкоди, ніякої користі не 
несуть. А де ж тоді взяти стандартизований тест, розрахований (в окремих 
випадках до місяця!) на дітей даного віку? Скажемо відверто, справи в нашій 
психодіагностичній індустрії дуже невтішні: фактично немає ні тестів, які 
відповідають зазначеним вище вимогам, ні психологів-професіоналів, які 
мають право працювати з такими тестами. 

З надією в тому, що в майбутньому ми переймемо кращий досвід 
передових у педагогічному вимірі країн, поки що радимо педагогічним 
колективам сільських шкіл (оскільки в місті справи дещо кращі) спільними 
зусиллями з батьками виявляти інтелектуально здібних школярів. 



Насамперед, безумовно, потрібно брати до уваги навчальні досягнення 
школяра. Не зайвою є якісна оцінка інтелектуальних здібностей дитини її 
батьками та педагогами школи. Зокрема, що стосується оцінки членами 
педагогічного колективу, то тут можна вдатися до ранжування кожним 
педагогом учнів даного класу на предмет їхніх інтелектуальних здібностей. У 
результаті учень (або декілька учнів) з найменшим сумарним рангом має 
стати об’єктом пильної уваги з боку адміністрації школи. Зрештою, можна 
практикувати і щось на зразок мінітестів (пам’ятаючи при цьому про 
обмеженість висновків, які можна робити на їх основі). Розробляючи тестові 
завдання, практичні психологи чи педагоги-ініціатори мають виходити з тієї 
чи іншої сукупності базових елементів інтелектуальних здібностей 
особистості. При цьому можна скористатися наведеними нижче даними. 

У тесті Амтхауера використовується дев’ять типів завдань:  
1. Логічний відбір: потрібно закінчити речення одним з наведених слів. 
2. Визначення спільних ознак: із п’яти слів потрібно виділити одне, яке 

не зв’язане з чотирма іншими, які утворюють логічну групу. 
3. .Аналогії: пропонується три слова, перше з другим пов’язане певним 

зв’язком, до третього слова з п’яти, що подаються, потрібно дібрати 
таке слово, яке б пов’язувалося з ним таким же зв’язком, як перше з 
другим. 

4. Класифікація: потрібно два слова позначити спільним поняттям. 
5. Завдання на рахунок: пропонуються арифметичні задачі. 
6. Ряди чисел: потрібно встановити закономірність числового ряду і 

продовжити його. 
7. Вибір фігур: тестованому пропонуються розділені на частини 

геометричні фігури; цільні фігури другого ряду потрібно 
ідентифікувати з фігурами першого ряду. 

8. Завдання з кубиками: пропонуються різні зображення куба, а також 
зображення цього самого куба, але у зміненому положенні, потрібно 
ідентифікувати два ряди зображень. 

9. Завдання на здатність сконцентрувати увагу і зберігати в пам’яті 
засвоєне: тестованому пропонується запам’ятати п’ять рядів слів по 
п’ять слів в кожному ряду (слова в ряду об’єднані за певними 
категоріями, наприклад, квіти, звірі тощо); потім пропонується ряд з 
п’яти слів, які не утворюють певну категоріальну групу і потрібно в 
цьому ряду знайти слово, яке в тій же позиції зустрічалося в таблиці з 
двадцяти п’яти слів. 

Звертаємо увагу розробників мінітестів інтелектуальних здібностей, що 
по кожному типу завдань може підбиратися різна їх кількість, виходячи з 
міркувань, якою є доля операцій чи дій, охоплених даним завданням, в 
інтелектуальній діяльності взагалі. Як правило, кожне правильно виконане 
завдання оцінюється одним балом. Від класу до класу складність завдань має 
зростати, але краще, коли ступінь складності завдань визначається різницею 
у віці в один місяць. Переважна більшість професійних тестів 



інтелектуальних здібностей хронометрована, а, отже, і ваші тести мають 
враховувати цю вимогу. 

У розробці власних тестів можна брати за основу не тільки щойно 
наведений, адже відомо, що задовільно працюють тести Біне - Сімона, 
Векслера (різні модифікації), Станфорд-Біне, шкільний тест розумового 
розвитку тощо. Зрештою, при розробці власних тестів можна поєднувати 
завдання з вище перелічених. 

Відібравши таким чином дітей з підвищеними інтелектуальними 
здібностями, педагогічний колектив повідомляє про це їхніх батьків і 
проводить з ними консультації щодо доцільності індивідуального навчання 
Зваживши всі за і проти щодо кожного школяра, дирекція школи звертається 
до районного відділу освіти з проханням підтвердити результати проведеної 
попередньої діагностики і у випадку їх збігу виділити кошти на оплату 
вчителів-консультантів для індивідуального навчання відібраних учнів. Не 
дивлячись на зовсім байдуже ставлення в нашій країні до проблеми 
примноження інтелектуального потенціалу нації, в окремих відділах освіти 
спеціальною видатковою статтею в районному бюджеті передбачається 
виділення коштів на роботу з обдарованими дітьми. У тих районах, де така 
стаття передбачена, у межах виділених коштів оплатити працю вчителів-
консультантів і отже, організувати індивідуальне навчання дітей з 
підвищеними інтелектуальними здібностями можна, як кажуть, з першого 
заходу. Там, де в бюджеті така стаття не значиться, потрібно відвойовувати 
гарантоване Конституцією право кожного громадянина на отримання 
повноцінної освіти, бо, на жаль, така вже наша дійсність: як освіта в цілому 
фінансується за залишковим принципом, так і освіта окремої категорії дітей, 
здібних дітей, фінансово забезпечується за залишковим принципом в межах 
відведеного залишку. 

Якими мають бути наступні кроки в організації індивідуального 
навчання дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями? В цьому місці 
наші рекомендації істотно не відрізняються від порад щодо організації 
індивідуального навчання взагалі, водночас, специфіка контингенту дітей та 
вікові відмінності між ними дещо урізноманітнюють дії педагогічних 
працівників. Зокрема, організовуючи індивідуальне навчання молодших 
школярів, дирекція школи призначає для кожного школяра вчителя-
консультанта (він може опікувати не одного, а декількох учнів), ставлячи 
перед ним завдання розробити індивідуальний навчальний план, 
передбачивши в ньому кількість часу на кожний навчальний предмет 
пропорційну до розподілу навчального часу у типовому навчальному плані. 

Для дітей середнього шкільного віку та старшокласників вчитель-
консультант призначається з кожного предмета чи групи предметів. І в 
першому, і в другому випадку вони або ускладнюють (поглиблюють чи 
розширюють) чинні навчальні програми, або розробляють навчальні 
програми з додаткових навчальних предметів для дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями. 



Насамперед зазначимо, що добитися істотних результатів у навчанні 
дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями можна завдяки не 
косметичному поглибленню чи розширенню навчального матеріалу, а 
внаслідок побудови навчальних програм на принципово інших підвалинах, 
які за своєю суттю є дидактичним відображенням психологічних 
особливостей навчання цієї категорії дітей. 

Зобов’язувати класовода чи вчителя-предметника розробити навчальні 
програми – це далеко не кращий шлях розв’язання проблеми, що постає у 
зв’язку з диференційованим навчанням дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями, але за умови, що методичні служби в країні 
поки що діють розбалансовано, – це вимушений і єдиний крок, щоб вже 
сьогодні організувати повноцінне навчання цієї категорії дітей.  

Перш, ніж запропонувати перелік вимог, яких потрібно дотримуватися, 
укладаючи навчальні програми для дітей з підвищеними інтелектуальними 
здібностями, зробимо короткий екскурс в минуле, щоб зрозуміти умовність 
нижче запропонованого. Маємо пам’ятати, що зазначені вимоги не з’явилися 
однораз, а кристалізувалися протягом десятиріч у дослідженнях багатьох 
вчених. Зокрема, мабуть, першою з вимог була теза про те, що навчальні 
програми для дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями не повинні 
обмежуватися простим розширенням чинних програм чи введенням завдань, 
призначених для дітей старшого віку. Згодом вище зазначене доповнилося 
ідеями про те, що зміст навчального матеріалу для цієї категорії дітей має 
бути складним завдяки збільшенню питомої ваги абстрактного компонента у 
порівнянні з конкретним, а також максимально задовольняти пізнавальні 
інтереси школяра, створюючи об’єктивні умови для заглиблення у суть 
проблеми, що його цікавить тощо. 

Зрештою до навчальних програм для дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями висуваються такі вимоги: 
- врахування пізнавальних інтересів учнів; 
- більший вміст абстрактного матеріалу в порівнянні зі стандартними 

програмами; 
- глобальний характер тем, що є запорукою детального вивчення 

найважливіших проблем; 
- інтеграція питань з різних галузей знань в межах навчальної теми; 
- спрямованість навчального матеріалу на розвиток продуктивного 

мислення; 
- спрямованість навчального матеріалу на розвиток практичних умінь 

застосувати отримані знання; 
- спрямованість навчального матеріалу на розвиток критичного мислення 

школярів; 
- відкритість навчальних тем щодо нарощування нових фактів, органічно 

пов’язаних з тим, що вивчається; 
- відповідність програмних вимог рівню розумового розвитку школяра. 

З вище переліченого можна зробити щонайменше такі три висновки:  



а/ по-перше, окремі вимоги є характерними не тільки для навчальних 
програм для дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями, а й певною 
мірою для типових навчальних програм; 

б/ ті вимоги, які є спільними для обох типів навчальних програм, в 
цьому переліку відсутні; 

в/ наведений вище перелік охоплює далеко не всі аспекти укладання 
навчальних програм, а тому потребує доповнення. 

Насамперед кидається у вічі той факт, що в компонуванні навчальних 
програм для звичайних дітей керуються принципом: окреме з того, що відоме 
в науці, має вивчатися в школі. На відміну від вище зазначеного, при 
конструюванні навчальних програм для дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями укладачі мають виходити з того, які знання 
були потрібні для розв’язання тієї чи іншої проблеми, і як вони були 
отримані. 

Дидакти цілком справедливо стверджують, що у навчанні дітей з 
підвищеними інтелектуальними здібностями має переважати дедуктивний 
підхід на відміну від навчання звичайних дітей, де акцентується індуктивний 
підхід. Але при цьому маємо не забувати, що тільки дослід, уміле 
спостереження сприяє свідомому засвоєнню реальних фактів і породжує 
здатність до самостійної думки. Іншими словами, корінь людського пізнання 
у зовнішньому досвіді. Будь-яка думка здатна породити нові істини, коли 
вона виростає з цього кореня. Як дерево, посаджене без коріння, на початку 
може дивувати своєю пишністю, але з часом в’яне, так і знання, отримані без 
зв’язку з природою, життям людей, з часом чахнуть і відмирають зовсім. 
Дедуктивне мислення є лише гімнастикою розуму, але не його початком. Як 
технологічно узгодити ці, здавалося би, суперечливі вимоги щодо 
навчальних програм для дітей з підвищеними інтелектуальними 
здібностями? На наш погляд, цього можна досягти, якщо на початку 
вивчення предмета чи його окремих тем дедуктивним шляхом з’ясувати їхню 
структуру, але у пізнанні окремих структурних компонентів рухатися від 
конкретного до загального, від емпіричного до теоретичного. І в навчальних 
програмах ця вимога має бути врахована. 

Наші міркування з приводу вище зазначеної дилеми могли би бути 
суттєво коротшими, якби не ті згубні тенденції, які стали притаманними 
сучасній освітній практиці. Помилково вважається, що якщо діти з 
підвищеними інтелектуальними здібностями мають більшу здатність до 
абстрактного мислення, то емпіричні методи навчання можна зовсім 
прибрати з навчального процесу і від цього можна отримати подвійну 
вигоду: 

а) економію навчального часу і матеріальних ресурсів; 
б) підвищення рівня розумового розвитку школярів. 
Названі щойно помилкові уявлення в наш час набули катастрофічного 

поширення у формі репетиторства, що створює хороше підґрунтя для їх 
перенесення на індивідуальне навчання дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями, оскільки навіть бідна експериментальна база 



сільських навчальних закладів за невірної його організації просто стає 
недоступною для учнів. 

Водночас, укладачам навчальних програм не припустимо вдаватися у 
протилежну крайність: в процесі їх конструювання потрібно виходити з того, 
що практика постачає нам набагато більше матеріалу, ніж це мінімально 
потрібно для узагальнень; надлишок фактів втомлює дитячий мозок, а їх 
нестача гальмує його розвиток. Отже, справа не в кількості пропонованих для 
засвоєння фактів, а в їх оптимальній кількості, тобто максимальному 
значенні відношення кількості сформульованих наслідків до кількості 
емпіричних фактів, на основі яких теоретичні узагальнення виводяться. 

Чергова вимога спричинена тим фактом, що знання за певних умов 
приховують у собі небезпеку, знання в руках індивідуумів з підвищеними 
інтелектуальними здібностями – це діжка з порохом, і будуть вони такими 
доти, доки будуть лише засобом утвердження сили людини над природою, а 
не засобом її морального вдосконалення. Отож, укладаючи навчальну 
програму, маємо ревізувати кожний її елемент на предмет того, наскільки він 
працює як на першу, так і на другу ціль. 

Зі щойно сказаним тісно пов’язана вимога введення у зміст навчальних 
програм для дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями не тільки 
елементів знань, а й елементів віри. 

Врешті, якщо при компонуванні навчальних програм для звичайних 
дітей виходять з переліку явищ і процесів, які підлягають вивченню (і 
об’єктів, з ними пов’язаних), то при укладанні навчальних програм для дітей 
з підвищеними інтелектуальними здібностями за основу беруть наявні 
зв’язки між явищами. 

Серед дидактичних особливостей навчання дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями дослідники виділяють не тільки 
охарактеризовані вище вимоги до навчальних програм для цієї категорії 
школярів, а й інші аспекти організації навачально-виховного процесу. 

Так, буквально всі сходяться на тому, що діти з підвищеними 
інтелектуальними здібностями мають навчатися в середовищі собі подібних. 
В умовах великого міста чи навіть районного центру без особливих проблем 
можна утворити окремий навчальний заклад для дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями. В умовах великого села можна принаймні 
зібрати таких дітей в один клас. Якщо економічні умови не дозволяють цього 
зробити, то потрібно замислитися над тим, що краще: коли здібна дитина 
навчається у звичайному класі, чи індивідуально. Як перший, так і другий 
підходи мають свої переваги, але водночас вони не позбавлені і певних 
недоліків. Тому, навчаючи дитину з підвищеними інтелектуальними 
здібностями індивідуально, маємо думати, у який спосіб можна організувати 
її контакт з такими ж дітьми. У межах школи це може бути різновікова група-
комплект дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями тощо. 

Дослідники проблем дітей з підвищеними інтелектуальними 
здібностями стверджують, що якщо такі діти навчаються за стандартними 
навчальними програмами, то вони їх мають опановувати у прискореному 



темпі, скажімо, навчальні програми чотирирічної початкової школи пройти 
за три чи навіть два роки. Ми уже наголошували на тому, що навчальні 
програми для дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями мають 
бути принципово іншими, а тому такі діти вимушені навчатися у 
прискореному темпі за звичайними програмами лише тоді, коли немає 
спеціальних навчальних програм. Якщо ж учень навчається за 
індивідуальною навчальною програмою (яка може бути як поглибленою, так 
і розширеною) то створюються унікальні умови, щоб програмні вимоги 
привести у відповідність до рівня розвитку його інтелектуальних здібностей. 

Ефективне навчання дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями 
передбачає підготовку не тільки спеціальних навчальних програм, а й інших 
структурних компонентів дидактичного комплекта, і в першу чергу, 
безперечно, підручників чи навчальних посібників. Зокрема, такі підручники 
мають доповнюватися в кожному конкретному випадку навчальним 
матеріалом, який відповідає специфіці пізнавальних інтересів того чи іншого 
учня. У зв’язку з цим, за умови індивідуального навчання дітей з 
підвищеними інтелектуальними здібностями відкриваються широкі 
можливості для використання ними в навчальному процесі власних джерел 
при вивченні тих чи інших питань та фактів для підтвердження тих чи інших 
висновків. Такий підхід в організації навчання сприяє формуванню 
пізнавальної самостійності, що в свою чергу є необхідною умовою розвитку 
творчих здібностей школярів. 

Результативність навчання дитини, з підвищеними інтелектуальними 
здібностями в тому числі, і особливо її індивідуального навчання значною 
мірою визначається характером взаємодії навчального закладу і сім’ї. 
Педагогічні колективи мають тісно співпрацювати з батьками учня і на етапі 
компонування для нього індивідуальних навчальних програм, і на етапі 
виконання розроблених програм. Тісні контакти з сім’єю допомагають 
вчителеві-консультанту глибше пізнати освітні інтереси дитини та рівень 
розвитку її інтелектуальних здібностей. Дружні стосунки вчителя-
консультанта з батьками запобігають конфронтації і непорозумінню, а також 
сприяють виробленню єдиних підходів і вимог у навчанні дитини. За таких 
умов батьки допомагають дітям у приготуванні домашніх завдань, 
пояснюють їм незрозумілі місця у тексті підручника тощо. Показують дитині, 
де, те, що вона вивчила, можна застосувати в житті, і в першу чергу в 
домашніх умовах. 

На нашу думку, найхарактернішою особливістю індивідуального 
навчання дітей з підвищеними інтелектуальними здібностями є надзвичайно 
широкі можливості для розвитку їх творчого мислення. Маємо на увазі 
насамперед той факт, що творчість – це індивідуальний процес, а отже, 
тільки в умовах індивідуального навчання його педагогічні можливості 
можуть бути максимально реалізованими. З іншого боку, діти з підвищеними 
інтелектуальними здібностями утворюють ту групу школярів, для якої ідеї 
розвивального навчання є найбільш прийнятними. 



 Розробляючи навчальні програми для дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями, укладачі мають виходити з того, що творчість 
людини умовно можна поділити на наукову, технічну, організаційну та 
художню. За рівнем отриманої новизни учнівські творчі проекти, розв’язки, 
роботи та ідеї, звичайно, відрізняються від результатів творчої праці 
професіоналів, водночас, структурно творчий процес на дитячому і 
дорослому рівні ідентичний. Іншими словами, кінцевим результатом дитячої 
творчості є суб’єктивно новий продукт, тоді як у випадку творчості 
професіоналів ми маємо справу з об’єктивною новизною. Що стосується 
умовного поділу творчості, то маємо зазначити, що він обумовлений тим 
специфічним, яке накладається на спільне і незмінне, притаманне всім без 
винятку творчим задачам, а саме, наявність суперечності між вимогами 
проблемної ситуації та наявними засобами їх задоволення, а також алгоритму 
подолання зазначеної суперечності. 

Готуючи учнів до розв’язування творчих задач наукового характеру, 
вчитель-консультант знайомить його з різними типами проблем, вчить 
формулювати проблеми, а також ознайомлює з прийомами подолання меж 
відомого та абсолютизації одиничного в процесі розв’язання проблем 
наукового характеру; ілюструє відмінності між догадкою і гіпотезою, вчить 
формулювати гіпотези та виробляє в учня уміння використовувати різні 
прийоми спростування чи доведення гіпотези; в навчальних програмах для 
індивідуального навчання мають бути передбачені також завдання на 
побудову індуктивних та дедуктивних умовиводів, на використання 
подібності властивостей і відношень в конструюванні міркувань за аналогією 
та різних принципів при встановленні причинно-наслідкових зв’язків; дитина 
з підвищеними інтелектуальними здібностями має практикуватися у 
формулюванні контекстуальних та інтенсивних визначень та не допускатися 
при цьому характерних помилок; крім вище сказаного, радимо включати до 
названих програм завдання, які передбачають використання різних основ при 
поділі цілого на частини, знання основних вимог поділу та типових пасток 
класифікації. 

З метою залучення школярів до розв’язування творчих задач технічного 
характеру вчитель-консультант передбачає ознайомлення з методами (метод 
проб і помилок, мозкова атака, синектика, метод фокальних об’єктів, 
морфологічний аналіз, АРТЗ тощо) та принципами розв’язання такого типу 
задач, на конкретних прикладах показує переваги і недоліки кожного з них, а, 
отже, вчить учнів свідомо робити вибір в конкретній ситуації. 

Життєва практика свідчить, що кожний з нас неодноразово постає перед 
проблемою розв’язання творчої задачі організаційного характеру. Залучаючи 
учнів до організаційної творчості, вчитель-консультант насамперед показує, 
що поява більшості організаційних задач пов’язана з феноменом 
психологічного бар’єру, а саме, нашої звички даремно обчислювати, 
навмисне ускладнювати, підміняти різнорідне, замикати та недомовлювати. 
У процесі навчання учні переконуються, що успішність розв’язання 
організаційних задач значною мірою визначається відсутністю чи мірою 



подолання зазначених бар’єрів. Водночас, той, хто хоче ефективно 
розв’язувати творчі задачі, має мислити латерально. З метою розвитку 
здатності мислити латерально до навчальних програм для дітей з 
підвищеними інтелектуальними здібностями вводять завдання на вироблення 
умінь розширювати область пошуку, обертати увагу, стимулювати 
випадковістю, користування методами розщеплення, суперечностей та 
розвитку. 

Художня творчість багата за формою і жанром. Разом з тим, виходячи з 
матеріальних умов навчальних закладів та в силу історичних традицій, до 
навчальних програм радимо включати матеріал з літературної творчості та 
образотворчого мистецтва, передбачивши при цьому: вироблення вміння 
передавати почуття засобами лінії, форми та їх співвідношення, а також 
звукового складу, граматичної форми та відтінку значення слова; розвиток 
здатності переживати безпосередню єдність з зовнішнім світом, пізнання 
його внутрішньої цінності, неповторності характеру; створення нового 
образу з елементів минулого досвіду, придумування незвичайних ситуацій, 
замислуватих сюжетів, вираження внутрішнього змісту у зовнішній формі; 
сприймання світу очима іншої людини, тварини, рослини, неживої істоти; 
розкриття ідеї, художніх образів та виражальних засобів художнього твору, 
пошук асоціацій між життям і твором, між власним і авторським 
світорозумінням; виконання вправ на розвиток тонкого кольоророзрізнення, 
відчуття пропорцій, зорової пам’яті, точності рук, а також підбирання рифм, 
розрізнення відтінків лексичного значення слова, виконання вправ на 
розвиток відчуття віршового розміру. 

Зазначимо, що все сказане вище має працювати на розвиток дитячої 
спостережливості, здатності бачити предмети і явища під різним кутом зору, 
уяви, здатності актуалізовувати побічні продукти об’єктної дії, розвиток 
логічного та інтуїтивного, гнучкого та оригінального, швидкого та точного 
мислення, здатності залучати підсвідомість до розв’язання задач, розвиток 
самостійності, допитливості, потреби в упорядкуванні елементів знань та 
терпимості до тимчасового безпорядку, компромісності у дріб’язковому та 
принциповості у суттєвому, цілеспрямованості, рішучості і наполегливості у 
досягненні поставленої мети. 

Окремі з цих характеристик піддаються розвитку і тренуванню в процесі 
самостійної роботи школяра, інші потребують колективних форм роботи, що 
є серйозним недоліком індивідуального навчання розглядуваної категорії 
дітей і вимагає від учителя-консультанта творчого підходу у розв’язанні цієї 
проблеми, можливо, через оптимальне поєднання колективних і самостійних 
форм в умовах індивідуального навчання дітей з підвищеними 
інтелектуальними здібностями. 

 
 

 


