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На сучасному етапі розвитку суспільства, у світлі гуманізації і 
демократизації освіти України, загострюється потреба у створенні 
оптимальних умов для розкриття потенціалу кожного учня, зокрема 
безцінного резерву країни – обдарованих дітей. Проблеми виявлення, 
підтримки і соціалізації обдарованої молоді набувають все більшого 
пріоритету у переліку завдань державної політики у галузі освіти. Світовий 
педагогічний досвід є одним із джерел розвитку педагогічної науки у нашій 
країні. Американська школа традиційно зосереджується на високих 
досягненнях обдарованих учнів, проте у психолого-педагогічній літературі за 
останні роки спостерігається значна увага до питань соціального і емоційного 
розвитку обдарованих підлітків, а задоволення потреб у згаданих напрямах 
безпосередньо пов’язуються з необхідністю надання підтримки таким учням з 
боку шкільного персоналу і батьків. 

Питання надання педагогічної підтримки (консультування) обдарованим 
учням висвітлюється у працях таких американських учених, як К. Боланда, 
Н. Коланджело, А. Махоні, С. Мендагліо, С. Мун, Дж. Петерсон, К. Роджерс, 
Л. Сільверман та ін. Питань правового забезпечення освіти обдарованих учнів 
торкаються у своїх публікаціях Дж. Галлагхер, К. Стівенс та ін. Деякі аспекти 
нормативно-правового забезпечення освітньої галузі США вивчали українські 
дослідники: О. Заболотна, П. Тадеєв, Н. Теличко, С. Шумаєва та ін. Проте, 
вплив освітніх законів США на галузь освіти обдарованих дітей не був 
предметом спеціальних педагогічних розвідок. 

Метою даної публікації є визначення освітніх законодавчих актів 
федерального рівня та галузевих нормативних документів, які регулюють 
освіту обдарованих дітей та забезпечення педагогічної підтримки означеної 
категорії учнів у шкільному середовищі. 

Розробка політики в галузі освіти обдарованих дітей обмежується в 
основному штатними і федеральними ініціативами, пов’язаними з 
пріоритетами фінансування, і значно зосереджується на процедурі виявлення і 
особливостях укладання програм на загальному рівні [10]. Увага федерального 
уряду до освіти обдарованих дітей коливалася в залежності від ступеня 
вразливості нації. Рухи за освітню реформу, економічний спад, конкуренція на 



глобальному рівні призводили до прийняття законів, які так чи інакше 
стосувалися обдарованих і талановитих учнів. 

У 1950 р. Конгрес США прийняв закон «Про Національний науковий 
фонд», який забезпечував федеральну підтримку наукових досліджень і освіти 
з математики і природничих дисциплін. Нині цей фонд продовжує відігравати 
головну роль у підтримці досліджень і освіти у галузі природничих наук та 
інженерії на всіх рівнях. У серцевині місії фонду лежить переконання, що «не 
існує жодного важливішого фактору для інтелектуального і економічного 
розвитку суспільства і для підвищення добробуту громадян, ніж постійне 
набуття нових знань». Його місія узгоджується із сучасними поглядами в 
галузі освіти обдарованих дітей про необхідність виховувати і турбуватись 
про освітні потреби найздібніших учнів для забезпечення 
конкурентоспроможності Сполучених Штатів у глобальному суспільстві [9, 
с. 388]. 

Після запуску Радянським Союзом супутника у 1957 р., в американців 
зникло відчуття військової і наукової переваги, яке домінувало з кінця Другої 
Світової Війни. Провину за національну ганьбу взяла на себе державна освітня 
система, яку критикували за нехтування обдарованими учнями – 
невикористаного національного ресурсу. Вихід закону «Про освіту в інтересах 
національної оборони» у 1958 р., зорієнтованого на пошук «національної 
еліти», значною мірою визначив розвиток сучасної системи освіти 
обдарованих дітей. У законі акцентувалася необхідність розробки програм, які 
гарантуватимуть можливість здобуття вищої освіти кожному здібному учневі 
у природничих науках, математиці, сучасних іноземних мовах та технологіях. 
Його метою було виявлення дітей із специфічними здібностями у цих 
академічних сферах, але він також забезпечив фінансування для покращення 
шкільних консультативних програм і для навчання консультантів [9, с. 388]. 

Закон «Про початкову і середню освіту» прийнятий у 1965 р. був 
першим і найбільшим федеральним освітнім законом у США. Його нову 
редакцію Конгрес США ухвалює кожних п’ять-шість років. Хоча в законі 
відбулося багато змін з часу його прийняття, вихідне положення закону досі 
залишається в силі, що забезпечує доступ до якісної державної освіти учням, 
вихідцям із несприятливих умов. Подальше законодавство, яке торкається 
обдарованих і талановитих учнів включалося у поправки до згаданого закону. 

У 1967 р. президент Ліндон Джонсон уповноважив створення 
спеціальної комісії з питань обдарованих осіб для вивчення і надання 
рекомендацій стосовно здатності нації виявляти і заохочувати громадян, 
спроможних робити надзвичайні внески на благо країни. Деякі з рекомендацій 
комісії були реалізовані. У 1972 р. Дж. Стенлі започаткував першу програму 
пошуку талантів при університеті Джонса Хопкінса, виявляючи талановитих з 



математики і точних наук семи- і восьмикласників за допомогою 
стандартизованого відбіркового тесту (SAT) [9, с. 141–144]. Нині існує чотири 
таких регіональних програм пошуку талантів, в основі яких лежить модель 
Стенлі для виявлення академічно талановитої молоді і забезпечення освітніми 
програмами у відповідності із їхніми видатними здібностями (при 
університетах Дьюк, Денверу та Північно-Західному університеті). На 
додаток, учасники початкової програми Стенлі дали початок 
п’ятдесятирічному лонгітюдному дослідженню, що отримало назву «Вивчення 
математично обдарованої молоді» (the Study of Mathematically Precocious 
Youth (SMPY)), яке вивчає вплив різноманітних освітніх альтернатив на 
розвиток обдарованої молоді. 

У 1972 р. був опублікований перший національний звіт з освіти 
обдарованих учнів у США, більше відомий у цій галузі як доповідь 
С. Марланда, уповноваженого члена комісії з питань освіти. Найвідомішою 
доповідь стала завдяки визначенню обдарованості, запропонованого у ній: 
«обдаровані і талановиті діти це такі діти, які, виявлені професійно 
кваліфікованими особами, завдяки видатним здібностям, здатні до високих 
досягнень». У цю групу включили дітей з проявленими досягненнями чи 
потенційними здібностями у будь-якій з наступних сфер або їх комбінації: 
загальна інтелектуальна здібність, специфічна навчальна здібність, креативне 
чи продуктивне мислення, лідерські здібності, образотворчі чи виконавчі види 
мистецтв, психомоторні здібності [5, с. 13–14]. Багато аспектів цього 
визначення стали впливовими в освіті обдарованих дітей, але найвидатнішою 
його рисою є список шести сфер, у яких діти можуть бути обдарованими 
«окремо чи у поєднанні». До доповіді Марленда американці зосереджувалися 
на визнанні обдарованих учнів як групи, і забезпеченні їх програмою 
однаковою для усіх. Його доповідь змістила акцент на оцінку кожної 
індивідуальної дитини і розробку освітньої програми, спеціально 
пристосованої до її потреб [2]. 

У 1974 р. президент Джеральд Форд підписав зміни і доповнення, які 
включали положення про обдарованих і талановитих учнів відповідно до 
закону «Про спеціальні проекти». У межах дії закону було засновано 
Управління з питань обдарованих і талановитих осіб при Міністерстві освіти 
США, Національний координаційний центр для обдарованих і талановитих; 
запропоновано підтримку освітніх програм для обдарованих через надання 
грантів штатам і місцевим відділам освіти, надано кошти для навчання, 
дослідження і створення типових програм в освіті обдарованих дітей. Не 
більше ніж 2,56 млн. доларів у рік протягом наступних трьох років було 
виділено для програми, і хоча фінансування було меншим ніж спочатку 



запрошувалося (12, 24 млн. доларів), її прийняття було «перемогою для освіти 
обдарованих і талановитих» [4, с. 35]. 

Прийнятий у 1975 р. закон «Про освіту дітей-інвалідів» слугує основою 
для спеціальної освіти. Відповідно до нього діти з особливими потребами 
отримують право на безкоштовну, відповідну державну освіту. На додаток, 
таким учням було гарантовано відповідні процесуальні права, освіту у 
середовищі з мінімальними обмеженнями і індивідуалізований освітній план. 
Хоча обдаровані учні спеціально не були включені у цей закон, деякі штати 
надають обдарованим учням дещо схожий процесуальний захист і право на 
навчання за індивідуалізованим планом. 

У 1978 р. вийшов закон «Про освіту обдарованих і талановитих дітей». 
Сутність цього закону не відрізняється значно від закону «Про спеціальні 
проекти» 1974 р., за винятком встановлення окремої категорії для освіти 
обдарованих і талановитих дітей. Проте, визначення вжите у ньому, було дещо 
змінене. Загалом подібне до визначення, запропонованого Марлендом, 
існують три головних відмінності між ними: 1) конкретне посилання на дітей і 
молодь за періодами розвитку (дошкільний, початкова і середня школа); 
2) виключення психомоторних здібностей; 3) зазначення, що обдаровані учні 
потребують спеціалізованих послуг [9, с. 391]. Виключення психомоторних 
здібностей із визначення можливо пояснити тим, що багато освітян 
прирівнюють їх до занять спортом, тобто тієї сфери у школах, яка і так добре 
фінансується [4]. 

Із підписанням у 1981 р. президентом Рональдом Рейганом 
консолідованого закону «Про урегулювання бюджету», закон «Про освіту 
обдарованих і талановитих дітей» було анульовано. У результаті було закрито 
Управління з питань обдарованих і талановитих осіб. Тривалий економічний 
спад у 80-х роках стримував намагання освіти обдарованих дітей аж до 
1988 р., до прийняття закону «Про освіту обдарованих і талановитих учнів 
Джейкоба Джевітса». З початковим фінансуванням у 7,9 млн. доларів Джевітс 
відновив Управління з питань обдарованих і талановитих осіб при 
Міністерстві освіти США, заснував Національний дослідницький центр, який 
спочатку розміщувався в університеті Коннектикуту, нині є спільним для 
трьох університетів: Коннектикуту, Вірджинії і Єльського університету. 
Також виділялось фінансування для підготовки вчителів і програм для 
обдарованих і талановитих учнів. Перевага надавалася забезпеченню 
програмами обдарованих учнів із економічно неблагополучних сімей, з 
обмеженими знаннями з англійської мови, і обдарованим учням з особливими 
потребами. 

Хоча закон Джевітса залишається суттєвим для освіти обдарованих 
дітей, він має два значних недоліки: 1) Джевітсу не вдалося законодавчо 



закріпити створення програм для обдарованих учнів; 2) закон не включає 
будь-які процесуальні гарантії, подібні до тих, які надаються учням з 
обмеженими можливостями відповідно до закону «Про освіту осіб з 
обмеженими можливостями» [7]. 

У 1993 р. Управління з питань досліджень і покращення при 
Міністерстві освіти США опублікувало доповідь «Національна довершеність: 
аргументація для розвитку американських талантів». У час, коли зусилля щодо 
освітньої реформи зосереджувались на підвищенні суворості в освіті, доповідь 
підтвердила положення про «тиху кризу» в системі освіти, що багато 
американської молоді навчалося нижче за їхній потенціал [11, с. 5]. У доповіді 
також було запропоновано ще інше визначення обдарованих учнів. Вперше у 
визначенні обдарованих і талановитих учнів зверталася увага на розбіжність у 
тому, як обдарованість проявляється у різних культурних і соціально-
економічних групах, звертаючи увагу на потребу у кращих методах для 
виявлення таких учнів. 

Неможливо не відмітити вплив на галузь освіти обдарованих дітей нової 
редакції Закону про початкову та середню освіту «Жодної відстаючої дитини», 
який є продовженням освітньої реформи, розпочатої адміністрацією Дж. Буша. 
Закон переглянув роль федерального уряду щодо повної середньої освіти у 
країні, яка ґрунтується на чотирьох принципах: 1) більша відповідальність за 
результати; 2) збільшення гнучкості і контролю місцевого рівня; 
3) альтернатив для батьків; 4) наголос на методах навчання, які довели свою 
дієвість [11]. 

Одним із ненавмисних наслідків дії закону стало збільшення у школах 
уваги до набуття учнями базових компетентностей на противагу високій 
якості виконання завдань, що ускладнило ситуацію для обдарованих учнів, 
оскільки вони і так не часто мали можливість використовувати свої таланти 
повною мірою в межах звичайних класів загальноосвітньої школи. 

Ще однією додатковою проблемою для обдарованих і талановитих учнів 
у державних школах постала нова інклюзивна політика. Спрямована на дітей з 
особливими потребами, така політика вимагає, щоб усі діти отримували 
найкращу освіту у звичайних класах разом з усіма дітьми, а не у 
відокремлених спеціалізованих класах. Хоча вона не була спрямована на 
обдарованих учнів, багато шкіл почати притримуватись політики інклюзії як 
загального курсу, таким чином зараховуючи обдарованих учнів у класи, де 
середній рівень навчання був на два-три класи нижчий за їхній рівень, і уроки 
часто проводились на нижчому концептуальному рівні. У поєднанні з 
наголосом на базовому навчанні, школи часто стали середовищем, що не 
стимулювало навчання і діяльність обдарованих учнів. 



Іншим наслідком закону стала спрямованість роботи вчителів на 
забезпечення результатів тестів, оскільки вони виступають основними 
показниками ефективності їхньої роботи. Як результат, обдаровані учні в 
інклюзивних класах повинні були проходити спрощені тести, які не сприяли 
їхньому розвитку чи інтересам. Тенденція до загального тестування також 
мала сумнівні результати для обдарованих учнів, оскільки тести, часто 
адаптовані до базового рівня і мають на меті перевірку засвоєння базових 
академічних цілей, не націлюються на вищий концептуальний рівень для 
обдарованих учнів. Школи також почали більше наймати на роботу вчителів 
спеціальної освіти для допомоги учням, які з різноманітних причин відстають 
у навчанні, ніж консультантів обдарованих учнів, які могли б підвищити їхній 
рівень і зацікавленість за таких умов [3, с. 121]. Багато експертів у галузі 
освіти обдарованих дітей вважають, що закон «Жодної відстаючої дитини» 
надав усі підстави школам для ігнорування потреб обдарованих учнів [9, 
с. 392]. 

У 2004 р. був прийнятий закон «Про покращення освіти для осіб з 
обмеженими можливостями». Головне положення нового законодавства, яке 
впливає на освіту обдарованих дітей полягає у скасуванні вимоги 
використовувати у процесі ідентифікації учнів з обмеженими можливостями 
модель для виявлення невідповідності у здібностях і досягнень учнів, тим 
самим обмежуючи можливості таких учнів до участі у програмах для 
обдарованих. 

Опублікована у 2004 р. доповідь «Обдурена нація: як школи стримують 
розвиток обдарованих дітей Америки» повідомила про переваги прискореного 
навчання для обдарованих дітей, і показала нездатність Америки належним 
чином відповідати потребам її найздібніших учнів, незважаючи на величезну 
кількість досліджень, що здійснюються на підтримку прискореного навчання. 
Під прискореним навчанням розуміють зміну навчального плану, що дозволяє 
засвоїти матеріал швидше чи у більш ранньому віці. 

Хоча федеральний уряд може встановлювати параметри, які скеровують 
освітню політику штатів, останні мають значну свободу дій у визначенні 
власної політики, яка безпосередньо впливає на освіту обдарованих учнів. 

Радою директорів штатів в освіті обдарованих дітей і Національною 
асоціацією для обдарованих учнів публікуються дворічні огляди про стан 
освіти обдарованих дітей в окремих штатах. За даними останнього звіту «Стан 
освіти обдарованих дітей у штатах» за 2008–2009 н.р., у 23 із 47 штатів, що 
взяли участь в анкетуванні, освіта талановитих і обдарованих дітей 
регулюється на законодавчій основі по відношенню до процедури виявлення 
обдарованих осіб або надання освітніх послуг; 15 штатів не мають 
законодавчої бази, а 5 штатів не забезпечують фінансування своїх законів; 41 



штат дають визначення обдарованості у законах чи офіційних 
розпорядженнях, проте, лише у 29 штатах від місцевих відділів освіти 
вимагається їхнє використання [8]. Аналіз даних звіту дає можливість зробити 
висновок, що в основному розвиток політики штатів в галузі освіти 
обдарованих учнів обмежується питаннями виявлення і укладання програм. 

Організації професіоналів і батьків відіграють головну роль у розвитку 
спеціальної освіти. На сьогодні, практично у кожному штаті існують 
організації, які спрямовують свою роботу на підтримку обдарованих дітей і 
дорослих. Вони функціонують як самостійні організації, або як відділи при 
Департаментах освіти штату. Окрім того, існують організації, що 
функціонують на федеральному рівні: Рада з питань виняткових дітей, 
Асоціація з питань обдарованих дітей, Національна асоціація для обдарованих 
дітей. З метою підвищення усвідомлення потреб обдарованих дітей і впливу 
на політику, яку проводить Конгрес Національна Асоціація з питань 
обдарованих дітей створила «Мережу законодавчої діяльності», яка допомагає 
всім, небайдужим до проблем обдарованих дітей, звернутися до федеральних 
законодавців. Загальна мета підтримки Національної Асоціації зосереджується 
на підсиленні федеральної освітньої політики у кількох ключових напрямках, 
а саме: 1) програми підготовки вчителя; 2) підзвітність; 3) різноманітність і 
рівність в отримані переваг; 4) підтримка «Закону Джейкоба Джевітса про 
освіту обдарованих і талановитих учнів». 

Вище згадані організації виступили ініціаторами і розробили стандарти 
підготовки вчителів для галузі освіти обдарованих учнів (NAGC-CEC Teacher 
Preparation Standards). У стандартах конкретизуються знання і уміння, 
необхідні вчителям для забезпечення освітніми послугами осіб із 
обдаруваннями і талантами. У 2010 р. були розроблені Стандарти програм 
повної середньої освіти для обдарованих дітей (2010 Pre-K-Grade 12 Gifted 
Education Programming Standards). Хоча звернення до стандартів і їх втілення 
здійснюється різноманітними шляхами, вони забезпечують важливий 
напрямок і зосередженість на розробці програм, а також допомагають 
визначити всебічність, необхідну для оформлення і розробки варіантів вибору 
форми навчання обдарованих учнів на місцевому рівні. Випуск національних 
стандартів допоміг затвердити мету цієї галузі і забезпечити шкільні округи по 
всій країні набором критеріїв для створення програм. Аналіз стандартів 
засвідчує високий рівень усвідомлення необхідності звернення до питань 
підтримки обдарованих учнів не лише у традиційних напрямах: академічному 
і профорієнтаційному, але й у соціальному і емоційному напрямах, що 
знайшло своє відображення у стандартах соціально-емоційного керівництва і 
консультування. 



Вчителі обдарованих учнів у тісній співпраці зі шкільними 
консультантами забезпечують академічні, соціальні, емоційні і 
профорієнтаційні (кар’єрні) потреби обдарованих учнів. Головною 
професійною організацією шкільних консультантів виступає Американська 
асоціація шкільних консультантів, яка у посадовій інструкції окреслила 
функції і відповідальність шкільних консультантів у наданні освітніх послуг, в 
т.ч. педагогічної підтримки (консультування) обдарованим учням [1]. 

Хоча освітні законодавчі акти, прийняті федеральним урядом США 
визначали загальні тенденції у розвитку освіти обдарованих дітей, штати і 
місцеві органи освіти не уповноважувались до їх використання. Фактично, на 
федеральному рівні існує одна невелика законодавча програма, програма 
Джевітса, згідно якої виділяються фонди для дослідницьких проектів та 
забезпечується надання освітніх послуг обдарованим учням із 
малозабезпечених сімей. Отже, можна зробити висновок, що освіта 
обдарованих дітей не регулюється федеральним законодавством, тому 
залежить від політики, якої притримуються органи освіти на рівні штатів чи 
місцевому рівні, у тому числі від обрання ними визначення обдарованості, яке 
є важливим чинником у програмах для обдарованих учнів, оскільки вказує на 
показники, за якими дитина вважається обдарованою. З цієї причини існує 
значна невідповідність у наданні освітніх послуг обдарованим учням між 
окремими штатами. Вирішальна роль у розвитку освіти обдарованих дітей 
належить громадським організаціям, які функціонують на рівні місцевих 
відділів освіти, на рівні штатів чи федеральному рівні. Серед останніх, 
найвпливовішими визначено такі організації, як Рада з питань виняткових 
дітей, Асоціація з питань обдарованих дітей, Національна асоціація для 
обдарованих дітей. Згадані організації виступили ініціаторами і розробили 
стандарти підготовки вчителів обдарованих учнів, стандарти програм повної 
середньої освіти обдарованих учнів. Шкільні консультанти у забезпеченні 
педагогічної підтримки обдарованим учням керуються стандартами соціально-
емоційного керівництва і програм консультування, розроблених 
Національною асоціацією для обдарованих учнів, та посадовою інструкцією 
Американської асоціації шкільних консультантів. 

Подальшим інтересом для дослідження можуть виступити моделі 
консультування (педагогічної підтримки) обдарованих підлітків у шкільному 
середовищі. 
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