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Обдаровані діти – це майбутнє сучасного 

суспільства, його рушійна сила. Їхній інтелект, 

здібності, таланти будуть слугувати розвитку науки, 

техніки, виробництва тощо. Вивчаючи, аналізуючи 

наукову психолого-педагогічну літературу, дуже 

багато знаходиш матеріалу, де дослідники 

визначають, що таке обдарованість, подають безліч 

різних класифікацій видів обдарованості та 

обдарованих дітей, рекомендують, як розвивати 

обдарованість, як визначити обдаровану дитину, 

проте, порівняно недостатньо уваги приділено 

проблемам особистості обдарованої дитини та 

способам виявлення цих проблем. На жаль, ще 

неповною мірою в суспільстві створені умови для 

повноцінного розвитку обдарованості, що спричиняє 

певні проблеми, які існують у цих дітей. Обдарована 

дитина в щоденному спілкуванні з однолітками, 

батьками, учителями стикається з багатьма 

проблемами. Якщо не виявити проблеми та не 

допомогти обдарованій дитині, то це може призвести 

до гальмування її здібностей, талантів, загального 

розвитку. Тому особливого значення набуває 

своєчасне виявлення проблем для того, щоб 

допомогти обдарованій дитині справитися з ними. 

 

Обдаровані діти відрізняються від своїх 

звичайних однолітків не лише випереджаючим 

розвитком своїх здібностей. Перш за все, така дитина 

стикається з безліччю особистісних і 

міжособистісних проблем. Це проблеми соціалізації, 
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адаптації, навчання, це проблеми спілкування з 

однолітками, учителями, батьками та особистісні 

проблеми. До особистісних проблем відносяться 

проблеми емоційного розвитку, саморегуляції, 

професійної орієнтації, автономності. Оскільки 

обдаровані діти мають безліч різноманітних 

проблем, важливо своєчасно виявити їх, щоб 

сприяти подальшому розвитку обдарованої дитини. 

 

 

І. ОСНОВНІ ШКІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ                  

ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 

     В обдарованих дітей протягом їхнього життя 

виникає досить багато різноманітних проблем, серед 

яких можна виділити: 

 

1. Ворожість до школи. Навчальна програма для них 

нудна й нецікава, тому що не відповідає їх 

здібностям. Отже, можливі порушення в поведінці, за 

які до дітей застосовуються «каральні» заходи. 

 

2. Ігрові інтереси. Обдаровані діти люблять складні 

ігри й байдужі до простих, котрими захоплюються 

їхні однолітки. Як наслідок, діти залишаються в 

ізоляції. 

 

3. Конформність. Вона виявляється у відкиданні 

стандартних вимог, особливо якщо вони йдуть 

урозріз з інтересами обдарованої дитини. 



міс 

5 

 

 

4. Занурення у філософські проблеми. Замислюються 

над питаннями життя і смерті, релігійних вірувань і 

т. п. 

 

5. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним і 

соціальним розвитком. Часто обдаровані діти 

віддають перевагу спілкуванню зі старшими, і їм 

досить важко стати лідерами. 

 

6. Неординарність, гнучкість і швидкість мислення, 

прекрасно розвинуте мовлення, здібності 

організатора, висока чутливість, схильність до 

критичного ставлення до себе й оточуючих — це 

далеко не повний перелік якостей обдарованих дітей. 

 

7.Конформізм. Обдаровані діти, відхиляючи 

стандартні вимоги, не схильні до конформізму, 

особливо, якщо ці стандарти йдуть всупереч їхнім 

або здаються безглуздими. 

 

8.Занурення у філософські проблеми. Для 

обдарованих дітей характерним є замислюватися 

над такими явищами як смерть, потойбічне життя, 

релігійні вірування й філософські проблеми, в 

значно більшому ступені, ніж для середньої дитини. 

 

9.Невідповідність між фізичним, інтелектуальним і 

соціальним розвитком. Обдаровані діти часто 

віддають перевагу спілкуванню з дітьми старшого 
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віку. Через це їм часом важко стати лідерами, 

оскільки вони уступають останнім у фізичному 

розвиткові. 

 

10.Потяг до досконалості. Для обдарованих дітей 

характерна внутрішня потреба досконалості. Вони 

не заспокоюються, не досягнувши вищого рівня. 

 

11.Відчуття незадоволеності. Таке ставлення до 

самих себе повуя-зано з характерним для 

обдарованих дітей прагненням досягти досконалості 

в усьому, стати кращими, ніж вони є. Вони дуже 

критично ставляться до власних досягнень, часто 

незадоволені ними, звідси — відчуття власної 

неадекватності й низька самооцінка. 

 

12.Нереалістичні цілі. Обдаровані діти часто 

ставлять перед собою завищені цілі. Не маючи 

можливості досягти їх, вони починають 

переживати. З іншого боку, прагнення до 

досконалості й є тією рушійною силою, яка веде до 

високих результатів. 

 

13.Зверхчутливість. Оскільки обдаровані діти більш 

сприятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють 

відношення й звуязки, вони схильні до критичного 

ставлення не лише до себе, але й до оточуючих. 

Обдарована дитина часто сприймає слова або 

невербальні сигнали як вияв неприйняття себе 

оточуючими. У результаті така дитина вважається 
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такою, що відволікається, гіперактивною, оскільки 

постійно реагує на різного роду подразники й 

стимули. 

 

14.Потреба в увазі дорослих. Через природну 

допитливість і прагнення до зростання обдаровані 

діти часто монополізують увагу вчителя, батьків та 

інших дорослих. Це викликає непорозуміння в 

стосунках з іншими дітьми, яких дратує постійна 

потреба такої уваги. 

 

15.Нетерпимість. Обдаровані діти часто з 

недостатньою толерантністю ставляться до тих 

дітей, які знаходяться нижче від них за 

інтелектуальним розвитком. Вони можуть 

відштовхувати оточуючих зауваженнями, що 

виражають презирливість або нетерплячість. 

 

    

      ІІ. Проблеми обдарованих дітей з     

учителями й однолітками. 
 

  Зазвичай декого з учителів дратують такі 

якості обдарованих дітей: 

 

- широка обізнаність із теми, що вивчається на 

уроці; 
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- обдарована дитина нудьгує у той час, коли клас 

напружено працює; 

 

- вона втручається в перебіг навчального процесу — 

перша тягне руку, 

 

- її відповіді містять не тільки інформацію, почуту за 

короткий час на уроці, а все, що їй відомо з цього 

питання; 

 

- ставить багато запитань, які не стосуються теми 

уроку. 

 

      У спілкуванні з однолітками в обдарованих дітей 

можуть виникати такі проблеми: 

 

- обдаровані діти зосереджені на своїх інтересах і не 

обізнані з тим, що цікавить їх співрозмовників; 

 

- вони не вміють слухати, перебивають 

співрозмовника, часто виправляють, якщо він 

неправильно або неточно висловив свою думку; 

 

- розвиток пізнавальних здібностей в обдарованих 

дітей випереджає їхнє розуміння законів 

спілкування. 
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ІІІ.  Принципи роботи школи й батьків з    

обдарованою дитиною щодо подолань 

їхніх проблем 
 

1. Кожна дитина неповторна. Одна може вийти 

вперед в арифметиці, інша у читанні, третя у музиці. 

Бувають діти з надзвичайно високим показником 

інтелекту, маючи загрозливо низьку самооцінку. 

 

2. Обдаровані діти дуже критичні до себе і часто 

мають негативний "Я"-образ. Реакції близьких 

дорослих означають для них дуже багато. 

Невідповідність між високо розвиненим інтелектом і 

недосконалими руховими навичками блокує 

реалізацію дитиною своїх задумів (побудову 

конструкцій, механізмів, створення малюнків тощо), 

що негативно відбивається на самоповазі. 

 

3. Сім´я повинна відігравати суттєву роль у 

вихованні обдарованої дитини. Програми для 

виховання обдарованих дітей слід реалізувати у 

тісній взаємодії суспільного й сімейного виховання. 

 

4. Програма повинна включати різноманітний 

навчальний матеріал, що відповідає інтересам і 

потребам дитини. 

 

5. Програма повинна бути збалансованою і сприяти 

всебічному розвиткові, передбачати розвиток 
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емоційної та рухової сфер, а також спілкування і 

наполегливості у досягненні цілей.. 

 

6. Обдарована дитина повинна мати можливість 

спілкування з такими ж обдарованими ровесниками. 

 

7. Реалізація програм для виховання обдарованих 

дітей вимагає спеціальної підготовки вихователів та 

її постійне вдосконалення. 

 

8. Програма повинна своєчасно забезпечувати 

поступовий і плавний перехід з рівня на рівень . 

 

 

 

 

                        Анкета  

«Виявлення проблем обдарованих дітей» 
 

        І. Проблеми у спілкуванні з однолітками 

 

1.     Чи виникають у тебе непорозуміння з 

однолітками? 

 

2.     Чи приймають  однокласники твої бажання, 

прохання, потреби? 

 

3.     Чи є у тебе друзі в класі? 
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4.     Чи є у тебе друзі, старші за тебе? 

 

5.     Чи доводилося тобі  виконувати домашнє 

завдання за своїх однокласників? 

 

6.     Чи робили за тебе домашнє завдання твої 

однокласники? 

 

7.     Чи є у класі ті,  які тобі, на твій погляд, 

заздрять? 

 

8.     Чи є в школі ті, які тебе наслідують у чомусь? 

 

9.     Чи бувало, що тебе ображали у класі? 

 

10. Чи дружиш ти з однокласниками, які не 

встигають у навчанні? 

 

 

    ІІ. Проблеми у взаємовідносинах з учителями 

 

11. Чи бували в тебе конфлікти з учителями? 

 

12. Чи дорікали тобі вчителі, коли ти не виконував 

якесь завдання? 

 

13. Чи виконуєш ти на уроках завдання підвищеної 

складності? 
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14. Чи вимагають від тебе вчителі більш високих 

знань, ніж від твоїх однокласників? 

 

15. Чи виконуєш ти на уроках та вдома додаткові 

завдання? 

 

16. Чи однакові оцінки ставлять учителі тобі та 

твоїм однокласникам за правильно виконане одне і 

теж завдання? 

 

17. Чи на кожному уроці ти відповідаєш? 

 

18. Тобі буває нецікаво на уроках? 

 

19. Чи береш ти участь у конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах? 

 

 

 

       ІІІ. Проблеми в стосунках з батьками 

 

20. Чи є батьки для тебе друзями? 

 

21. Чи вимагають від тебе батьки високих оцінок? 

 

22. Чи надають тобі батьки свободу вибору? 

 

23. Чи заохочують тебе батьки за гарні оцінки? 

 

24. Чи схвалюють батьки твою самостійність? 
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25. Чи комфортно тобі вдома займатись своєю 

улюбленою справою? 

 

26. Чи дорікають тобі батьки у випадку невдачі? 

 

 

 

     ІV. Особистісні проблеми обдарованої дитини 

 

27. Якщо ти зазнаєш невдачі, чи думаєш тоді, що ти 

нічого не можеш і не вмієш? 

 

28. Чи вважаєш себе винним, якщо в тебе щось не 

виходить? 

 

29. Чи ображаєшся ти на зауваження  вчителів, 

батьків? 

 

30. Чи бувало, що твоя думка була не схожа з думкою 

твоїх однолітків? 

 

31. Чи завжди ти поводиш себе так, як того хочуть 

оточуючі? 

 

32. Чи бувало, що ти ображався на друзів? 

 

33. Де ти краще себе почуваєш: з друзями чи на 

самоті? 
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34. Чи вирішив ти, яку професію хочеш обрати? 

 

Передбачається, що отримані результати 

нададуть змістовну інформацію про проблеми 

обдарованої дитини. 

 


