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ВСТУП
Немає меж
здібностям дитини, якщо педагог виявляє до неї
оптимістичне та творче ставлення.
Ш.О.Аманошвілі
Сучасний світ неможливо уявити без двох
головних
рушіїв
прогресу
суспільства
–
інтелектуального та творчого потенціалу. Вони є
вирішальними в становленні не тільки особистості, а й
соціуму.
Дослідники стверджують, що багато
надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх
можливостей через несприятливе виховання в
дитинстві, а саме через непорозуміння та неправильний
підхід до їх незвичайних здібностей. Так важливо
своєчасно виявити елементи обдарованості у дитини
середнього шкільного віку та допомогти їй у їх
розвитку.
Об’єктом дослідження виступає феномен
обдарованості.
Предметом дослідження є обдарованість у
середньому шкільному віці.
Мета роботи полягає в дослідженні розвитку
обдарованості учнів 5-6 класів Фастівського ліцеюінтернату та на його основі розроблення комплексу
розвивальних занять і вправ.
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Для досягнення мети були поставлені такі
завдання:
•
Ознайомитися з поняттям «обдарованість».
•
Проаналізувати рівень обдарованості в учнів 5-6
класів.
•
Підбір занять для розвитку та підвищення рівня
обдарованості.
•
Підібрати рекомендації для вчителів і батьків
обдарованих дітей.
При всій індивідуальній своєрідності проявів
дитячої обдарованості існує доволі багато рис,
характерних для більшості талановитих дітей. До того
ж, поряд з прихованими від непрофесійного погляду,
немало таких, які часто проявляються в поведінці
дитини, в її спілкуванні з ровесниками і дорослими і,
звичайно ж, у пізнавальній діяльності. Особливої уваги
заслуговують ті якості, які істотно відрізняють
обдарованих дітей від їх ровесників. Розуміння цих
особливостей
–
необхідна
ланка
ефективної
розвивально-виховної
взаємодії
батьків
із
обдарованими дітьми.
Питання виховання і розвитку здорової,
гармонійно розвиненої особистості в усі часи було
актуальним. Важливо розвивати інтелектуальну та
творчу обдарованість учнів.
Методи дослідження, що використані при
роботі над даною темою: теоретичні - вивчення та
аналіз наукової літератури про обдарованість та її

значення; ознайомлення з феноменом обдарованості та
її особливостями; практичні – тест на інтелект Р.
Кеттелла та тест на виявлення творчих здібностей учнів
5-6 класів.
Було вибрано цю тему для дослідження, тому що
питання розвитку обдарованості хвилює вчених,
педагогів та психологів не одне століття, одного дня
воно змусило задуматись і мене.
Новизною дослідження є підбір циклу
розвивальних занять з використанням цікавих завдань
на творчий розвиток та на розвиток інтелектуальних
здібностей і з метою зміни стану обдарованості учнів 56 класів.
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Розділ І
Обдарованість - поєднання трьох компонентів:
мотивації, орієнтованої на виконання завдання;
видатних розумових здібностей і креативності.
(Дж.Рензуллі)
1.1. Поняття обдарованості
Явище обдарованості,досліджували впродовж
ХХ століття вчені, педагоги, психологи провідних
країн світу: Б. Блум, Д. Векслер, Дж. Гілфорд,
Дж. Рензуллі, Дж. Равен, С. Ріс, Л. Сміт, Л. Терман,
П. Торренс, Ф. Уільямс (США); А. Біне, Р. Мейлі
(Франція);
К. Хеллер,
В. Штерн
(Німеччина);
Ю. Бабаєва, С. Дерябо, В. Лебедєва, Н. Лейтес,
О. Матюшкін,
В. Орлов,
В. Панов,
Б. Теплов,
М. Холодна, В. Шадріков, В. Юркевич, Є. Яковлєва,
В. Ясвін
(Російська
Федерація);
О. Антонова,
В. Моляко, О. Музика, О. Кульчицька (Україна).
Вперше ж обдарованістю став займатися
Гілфорд. Після 2-ї Світової війни, працюючи
у Пентагоні він розробляв на замовлення програми для
виявлення дітей з надзвичайними здібностями.
Вивчення виявів обдарованості тривалий час було
спрямоване переважно на інтелектуальні задатки.
Дослідження проводили на основі тестів інтелекту,
орієнтуючись на коефіцієнт інтелекту “IQ” як
довгостроковий показник інтелектуальної діяльності
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індивіда. Однак американський дослідник П. Торренс
дійшов висновку, що у вирішенні складних проблем
найуспішніші не ті діти, які добре вчаться, і навіть не
ті, у кого високий коефіцієнт інтелекту, тобто ці
показники не визначають обдарованості, адже
обдарованість - особливо сприятливі внутрішні
передумови розвитку дитини, внутрішню установку,
спрямованість особистості, яка розвивається.
Ще до сьогодні вчені й педагоги-практики не
прийшли до однозначного терміну обдарованості.
У Великому тлумачному словнику сучасної
української мови слово «обдарований» визначається як
такий, що має великі природні здібності; здібний,
талановитий. Здібність, на думку укладачів словника, −
природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант.
Найбільш поширене в освітніх колах США
визначення обдарованості прийнято Департаментом
Освіти США. Воно було запропоноване дорадчою
комісією тодішнього голови з освіти Сідні Марланда і
сформульоване у його звіті таким чином: «Обдаровані і
талановиті діти – це діти, яких виявили професійно
кваліфіковані особи, і які завдяки надзвичайним
здібностям здатні на високу успішність. Це діти, які
потребують особливих освітніх програм, що виходять
за межі тих, які надаються звичайною школою, щоб
реалізувати їхній внесок у власний розвиток і розвиток
суспільства»
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У польському енциклопедичному словнику
визначено, що обдарований учень – це «особа, яка
характеризується високим рівнем інтелекту (IQ вищий
130), легкістю в навчанні, високими досягненнями в
науці, спеціальними здібностями, вищими за середні,
широким колом інтересів, сильною мотивацією до
науки, а також творчими досягненнями».
Американський науковець П. Торренс розробив
концепцію обдарованості, яка складається з тріади:
творчих здібностей, умінь, мотивації. Творчість, у його
розумінні, − це природний процес, породжуваний
сильною потребою людини в знятті напруження, що
виникає в ситуації незавершеності чи невизначеності.
На думку польської дослідниці Д. Наконечної,
обдаровані школярі характеризуються такими рисами:
високий ступінь розуміння змісту навчання; уміння
спостерігати взаємозалежність та взаємозв’язок між
його елементами, логікою мислення; швидкість
виконання складних вправ; уміння аналізувати та
синтезувати; нестандартне уявлення; увага; хороша
пам'ять; уміння формулювати та розв’язувати
проблеми; застосовують різні методи у вирішенні
завдань; адекватно реагують на проблеми; поєднують
та зіставляють факти; проявляють оригінальність в
інтерпретації фактів; легко йдуть на компроміси;
зосереджуються на роботі; часто беруть ініціативу у
свої руки.

Голландський психолог Ф. Монкс у своїй
«мультифакторній моделі обдарованості» виділяє такі
параметри обдарованості: мотивація, креативність,
виняткові здібності. Завдяки цій моделі можна
пояснити часткові прояви обдарованості у різних
сферах (спеціальна обдарованість).
Достатньо популярною в наукових колах є
концепція
американського
вченого
в
галузі
педагогічної психології Дж. Рензуллі. За цією
концепцією обдарованість складається із взаємодії між
трьома основними групами рис людини: здібності вище
середніх; досконала чи сконцентрована форма
мотивації − відданість завданню, яка надає енергію для
вирішення окремого завдання чи конкретної сфери
діяльності; творчість. Виділена Дж. Рензуллі тріада в
модифікованому варіанті наявна у більшості сучасних
зарубіжних концепціях обдарованості (концепції Е.
Торренса, Д. Фельдхьюсена та ін.).
Подібною є концепція обдарованості вітчизняної
вченої О. Кульчицької. На її думку, основними
компонентами
обдарованості
є
високий
інтелектуальний рівень, здатність людини до творчості
та наполегливість, яка становить основну якість
особистості, своєрідний «сплав» бажання досягти
успіху, емоційну захопленість справою та інтерес до
тієї галузі знань, якою займається людина.
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Польський дослідник В. Добролович стверджує,
що до категорії обдарованих слід відносити учнів із
високим розумовим рівнем розвитку. [11]
Польська дослідниця М. Тучкова характеризує
обдарованого учня як такого, у якого відносно високий
рівень розумових здібностей, що сприяє розвитку
інтелектуальної активності та формуванню рис
індивідуальності. Йому також притаманні сильне
особистісне захоплення інтелектуальною діяльністю та
жага до навчання.
Творчі здібності відображають потенціал,
мотивацію та особистісні риси, набуті знання та вміння
особистості. Творчий продукт хоча й виникає в
результаті діяльності людини, але не завжди
відображає суспільну систему цінностей, знань і правил
дій.
Лаконічним, але глибоким за змістом є
визначення
відомого
науковця
Н.
Лейтеса:
«Обдарованість − це працелюбство». [8]
Вітчизняний дослідник О. Музика стверджує,
що обдарованість є наслідком розвитку вроджених
задатків під дією як внутрішніх, суб’єктивних, так і
зовнішніх, стосовно особистості, соціальних чинників.
Б. М. Теплов зазначав, що «при встановленні
основних понять вчення про обдарованість найбільш
зручно виходити з поняття здібності» [5, с. 55].
Надзвичайно радикальним є висловлювання І.
Мороза про те, що немає необдарованих дітей − є

дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже
будь-яка здібність потребує розвитку.
Н. М. Завгородня вважає, що інтелектуальні
(розумові)
здібності
–
здатність
ефективно
виконувати інтелектуальну роботу, яка потребує
тривалої пізнавальної напруги. Це потребує інтенсивної
уваги до об’єктів спостереження, запам’ятовування,
аналізу і синтезу, узагальнення тощо. Розвиток
здібностей
у
контексті організації
розумової
діяльності означає виконання різних видів праці з
дотриманням
умов,
що
можуть забезпечити
максимальну її продуктивність при найменшій затраті
енергії [1, с. 9].
В. Лімонт під обдарованістю розуміє спеціальні
здібності людини, які дозволяють досягти високих
успіхів у конкретній діяльності, наприклад, математиці,
музиці чи мистецтві. У визначеннях обдарованості
польських дослідниць Е. Бернацької і В. Лімонт є
схожість. Саме спеціальні здібності вони обидві
вважають
вирішальною
компонентою
поняття
«обдарованість».
Ще одна польська дослідниця Ф. Гутковська
вважає, що поняття «обдарований» застосовується в
шкільній практиці для визначення зразкового учня.
Оцінки є основним показником. Обдарований учень –
це учень з високими шкільними досягненнями, добре
пристосований до вимог школи та шкільного
середовища, старанно виконує обов’язки, не завдає
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клопоту, коло його захоплень збігається із шкільними
справами. На нашу думку, пов’язувати обдарованість
суто з «шкільними досягненнями» не варто, адже
відомо, що у обдарованих учнів виникали проблеми з
навчанням у школі, деяким з них було не цікаво
вчитися.
Деякі педагоги та психологи під обдарованістю
учня розуміють більш високий рівень його досягнень у
певній діяльності, порівняно з досягненнями інших
дітей цього ж віку; більш високу, ніж у його
ровесників, за рівних умов, сприйнятливість до
навчання і більш виражені творчі прояви; доволі стійкі
особливості саме індивідуальних проявів неабиякого
інтелекту, що з віком зростає. [3]
На думку А. Матюшкіна, обдарованість є
комплексом інтелектуальних, творчих та мотиваційних
чинників. У структурі творчої особистості він
виокремлює 5 структурних компонентів:
•
домінуюча роль пізнавальної мотивації;
•
дослідницька,
творча
активність,
яка
проявляється у знаходженні
нового, у постановці і
вирішенні проблем;
•
можливість досягнення оригінальних рішень;
•
можливість прогнозування і передбачення;
•
здатність до створення ідеальних еталонів, що
забезпечують високі
естетичні, моральні, інтелектуальні оцінки. [6, 7]
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Відомий дослідник В. Моляко, докладно вивчаючи
творчу обдарованість, виділив такі її основні
параметри:
І − сфера реалізації обдарованості;
ІІ − вияви творчості;
ІІІ − вияви інтелекту;
ІV − динаміка діяльності;
V − рівні досягнень;
VІ − емоційна забарвленість.
У Росії вченими-психологами та педагогами
було розроблено «Робочу концепцію обдарованості» за
редакцією Д. Богоявленської та В. Шадрікова. На
думку її авторів, «обдарованість» − це системна,
динамічна якість психіки, яка визначає можливість
досягнення людиною високих результатів в одному або
декількох видах діяльності.
Читаючи так багато тлумачень, ми підтримуємо
думку Д. Богоявленської та В. Шарікова, адже
обдарованість це здібності, які можна розвивати.
1.2. Ознаки обдарованості
Зазвичай обдарованих дітей важко не помітити,
адже обдарована дитина - це дитина, яка виділяється
яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями
(або має внутрішні передумови для таких досягнень) в
тому чи іншому виді діяльності. Обдаровані діти
боляче сприймають суспільну несправедливість, вони
хочуть учитися і досягають у навчанні успіхів,
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навчання приносить їм задоволення, вони здатні краще
за інших займатися самостійною діяльністю, особливо
в галузі літератури, математики, проведенні дослідів,
спостережень. Вони вміють критично оцінювати
навколишню дійсність і прагнуть проникнути в суть
речей і явищ. Вони задають багато питань і зацікавлені
в позитивних відповідях на них. Обдаровані діти із
задоволенням виконують складні і довготривалі
завдання, проявляють великий інтерес до читання,
мають великий словниковий запас. Завдяки частому
звертанню до засобів масової інформації вони в
більшості випадків уміють швидко виділяти найбільш
значимі відомості, самостійно знайти важливі джерела
інформації. Порівняно зі своїми ровесниками вони
краще вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і
сутністю, маніпулювати логічними операціями,
систематизувати, класифікувати й узагальнювати.
Чимало з них ставлять перед собою завдання,
виконання яких вимагає багато часу. Для обдарованих
дітей характерне почуття гумору. Вони мають добре
здоров’я, у них перебільшені почуття страху, емоційна
залежність, емоційна незбалансованість порівняно з
їхніми однолітками. Ознаки таких дітей проявляються в
реальній діяльності дитини і можуть бути виявлені на
рівні спостереження.
Обдаровані діти характеризуються порівняно
високим
розвитком
мислення,
тривким
запам’ятовуванням
навчального
матеріалу,

розвинутими навичками самоконтролю в навчальній
діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива
висока розумова активність, підвищена схильність до
розумової
діяльності,
неординарність,
свобода
самовияву, багатство уяви, сформованість різних
видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати
сумніву та науковому осмисленню певні явища,
стереотипи; розвинене почуття гумору (обожнюють
суперечки, гру слів і т. д.); перебільшені страхи й
надмірне прийняття невербальних проявів почуттів
оточуючими, тобто підвищена чутливість і вразливість;
всепоглинаюча цікавість і розмаїття інтересів. Вони
завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до
напруженої праці, що переростає в працелюбність,
потребу працювати безустанно, без відпочинку. Їхнє
мислення відзначається високою оперативністю
(продуктивністю). Коло їхніх пізнавальних інтересів не
обмежується
однією
проблемою,
постійно
розширюється, що є стимулом розумової активності
[2].
Фізичні характеристики обдарованих дітей так
само різноманітні, як і самі діти. Помічено також, що
часто обдаровані діти в дитинстві більше не сплять,
ніж сплять. А ось навички тонкої моторики, ручної
роботи в обдарованих можуть бути менш розвинені,
порівняно з пізнанням. Це важливо враховувати, тому
що нерівність у порівнянні з нормами розвитку часто
призводить до роздратування, що виявляється з боку
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дорослих [3].
1.3. Види обдарованості
Якщо ви бачите в дитині яскраві, стійкі інтереси
до якоїсь діяльності, це завжди знак, що в неї може
бути виявлений той чи інший вид обдарованості.
Найлегше розпізнати інтелектуальний вид
обдарованості. Саме таких дітей учителі називають
«розумниками», «світлими головами» й «надією
школи». Ці учні мають міцні, глибокі знання, дуже
часто вміють самостійно їх отримувати – самі читають
складну літературу, можуть критично поставитися до
тих чи інших джерел. Учні цього типу обдарованості
точно й глибоко аналізують навчальний і пізнавальний
матеріал, нерідко схильні до філософського осмислення
його.
Високий інтелект, розвинутий розум дозволяють
їм із легкістю засвоювати різні предмети, однак різне
ставлення цих учнів до шкільних предметів і,
відповідно, до вчителів призводить до того, що з одних
предметів вони навчаються блискуче, а з інших – ні.
2 основних підвиди інтелектуальної обдарованості:
загальні розумові здібності;
здібності в спеціальній галузі знань.
Художній вид обдарованості не складно
виявити. Головна особливість – нестандартне
мислення; особливий, часто не схожий з іншими погляд
на світ. Він виявляється і художній діяльності – музиці,
15

танцях, живописі, скульптурі, сценічній діяльності.
Учитель повинен бачити ці здібності, сприяти їх
розвиткові й у разі дійсно високого їхнього рівня
подбати про те, щоб така дитина потрапила до
відповідного фахівця, котрий міг би професійно з нею
працювати.
Для того, щоб побачити справжні творчі
здібності цих учнів, їм потрібно пропонувати особливу
діяльність, яка припускає й активно передбачає вияв
справжньої самобутності, незвичайне бачення світу,
нестандартні теми творів, особливі творчі завдання чи
дослідницькі проекти.
Щоправда,
і
вчитель,
щоб
оцінити
оригінальність, нешаблонність цих дітей, повинен мати
і сам якщо вже не креативність, то хоча б достатню
широту поглядів, відсутність жорстоких стереотипів у
мисленні та роботі.
1.4. Методи виявлення обдарованих дітей
Одним із
основних
принципів роботи
навчальних закладів є розкриття в процесі навчання
дитячої обдарованості. Здійсненню цього принципу
сприяє робота вчителів і соціального педагога.
Робота з обдарованими дітьми включає ряд
завдань, а саме: сприяти розвитку кожної особистості;
якомога раніше виявляти обдарування кожної дитини і
максимально сприяти їхньому розвиткові.
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Основним підходом у пошуку юних обдарувань
варто
визнати
комплекс
заходів:
медичних,
фізіологічних, психологічних, педагогічних, спрямованих на вирішення цих завдань сім'єю і школою.
Важливо
використовувати
різноманітні
методи
виявлення інтересів і здібностей дітей і надалі спостерігати за їхніми успіхами.
На першому етапі виявлення обдарованих дітей
враховуються відомості від батьків і педагогів про
високі успіхи в якій-небудь діяльності дитини. Можуть
бути використані також результати групових тестувань,
соціологічних опитувань. Це дозволить окреслити коло
дітей для більш поглиблених індивідуальних
досліджень.
Другий етап можна назвати діагностичним.
На цьому етапі проводиться індивідуальна
оцінка творчого потенціалу й особливостей нервово
психічного статусу дитини психологами і вчителями.
З огляду на результати першого етапу можливе
обстеження дітей за допомогою наборів психологічних
тестів залежно від переваги того чи іншого варіанта
потенційних можливостей. Якщо переважатиме
інтелектуальна сфера, то дитина відрізняється
гостротою мислення, допитливістю і легко навчається,
виявляючи практичну кмітливість. У цих випадках
використовуються методики, спрямовані насамперед на
визначення базових когнітивних і мовних параметрів у
обдарованих дітей.

У дітей, обдарованих у сфері академічних
досягнень, найбільш досягнутими у своєму розвитку
можуть бути окремі здібності: мова і література,
математика й природознавство. Тому завдання
психолога не тільки визначити рівень загального
інтелектуального розвитку дитини, а й оцінити тип
мислення.
Діти з творчим і продуктивним мисленням
відрізняються незалежністю, розкутістю поведінки,
здатністю продукувати оригінальні ідеї, знаходити
нестандартне рішення, винахідливістю. Така творча
спрямованість обдарованості передбачає оцінку
насамперед їхніх творчих здібностей.
Діти, які відрізняються контактністю, значною
потребою в спілкуванні й лідерстві, ініціативні, мають
високі організаторські здібності, серед однолітків і
дорослих впевнено почувають себе, їх завжди
однолітки обирають на головні ролі в іграх і заняттях.
Якщо
ж у дитини переважають художні
здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до
малювання або музики, психологічне тестування тут
повинне бути спрямоване на оцінку ступеня емоційної
стійкості і рівня нейротизму, оскільки ці діти часто
відрізняються від інших високою вразливістю і
вимагають індивідуального психологічного підходу з
боку педагогів та нерідко психотерапевтичної корекції
лікаря-фахівця.
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Обдарованість у руховій сфері виявляється у
високому ступені психомоторних реакцій, спритності,
значній фізичній силі, розвиткові рухових навичок.
Багато дітей виявляють високий рівень
обдарованості не в одній якій-небудь сфері, а в
декількох. Завдання педагогів і психолога - не тільки
виявити таку поліобдарованість, а й вдосконалювати і
розвивати її.
На третьому етапі роботи з обдарованими
дітьми основну роль мають виконувати педагоги,
завдання яких формування і поглиблення дитячих
здібностей. Реалізується ця вимога за допомогою
широкого спектра педагогічних прийомів і методів.
Обдаровані діти набагато швидше своїх
однолітків проходять початкові рівні соціальної
адаптації; їм властиві слухняність і зразкова поведінка,
орієнтована на одержання позитивної оцінки дорослих;
у підлітковому віці вони немовби минають фазу
дитячого конформізму і чинять опір стандартним
правилам, груповим нормам і внутрішньо груповим
орієнтаціям на авторитарних лідерів.
Етапи:
•
Пошук обдарованих дітей;
•
Оцінка;
•
Відбір.
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Розділ 2
2.1. Методики дослідження інтелектуальної та
творчої обдарованості
З метою виявлення рівня обдарованості було
проведено дослідження інтелектуальних та творчих
здібностей дітей.
Спочатку було проведено психодіагностичну
методику Р. Кеттелла на визначення рівня
інтелектуальних здібностей. (Додаток А)
В експерименті брали участь 51 учень 5-6 класів
Фастівського ліцею-інтернату.
Предметом дослідження став тест Р. Кеттелла на
виявлення
інтелектуальних
здібностей.
Перед
початком тестування дітям видавався відповідний
бланк і тестовий зошит (форма А і Б). Ми просили
учнів відкрити 1-у сторінку тестового зошита і почати
знайомство із загальною інструкцією до тесту: «Цей
тест складається з двох великих частин, побудованих
аналогічним чином. Кожна частина містить графічні
завдання, які розбиті на чотири групи (чотири
субтеста) по 8-14 завдань в кожному. У кожному
субтесті завдання розташовані в порядку наростання
складності. Можливо, Вам не вдасться правильно
вирішити всі завдання. Все одно завжди намагайтеся
вирішити якомога більше. Якщо Ви не впевнені в
правильності рішення, то краще вибрати те рішення,
яке здається найбільш імовірним, ніж взагалі не
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вирішити завдання. Всі завдання мають тільки одне
правильне рішення. Час вирішення кожного субтеста
обмежений. Ви будете починати і закінчувати роботу
точно за вказівкою експериментатора. Якщо Ви
закінчите завчасно, перевірте свої рішення ще раз. Всі
рішення потрібно занести у відповідний бланк.».
Інструкція до опитувальника Кеттелла. Вам буде
задано ряд питань, на кожне з яких Ви повинні
вибрати один з трьох запропонованих відповідей, - ту,
яка найбільшою мірою відповідає Вашим поглядам,
Вашій думкі про себе.
Результати тестування звіряються з ключем, потім
підраховується кількість правильних відповідей по
кожному тесту та їх загальна сума в першій і другій
частині методики. Суми балів обох частин також
складаються, отриманий результат є сирим балом,
який переводиться в стандартну оцінку IQ за
допомогою таблиці вікових норм
2.2. Результати досліджень та їх порівняльна
характеристика
Результати тесту Р.Кеттелла на виявлення
інтелекту показали нам, що високий рівень інтелекту
мають 19 дітей (37.2 %), середній рівень 29 дітей
(56.6%) та 3 дітей (5.2%) – низький. (Додаток В)
Результати виявили, що високий рівень творчих
здібностей мають 12 дітей (23.4%), середній рівень – 36
дітей (70.4%) та 3 (5.2%) –низький. (Додаток Г)
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Діагностика чітко вказує на те, що більшість
дітей в нашому закладі є достатньо інтелектуально та
творчо обдарованими і ми маємо змогу змінювати ці
показники, проводячи розвивальні заняття для
покращення їх рівня обдарованості.
Також на розвиток обдарованості впливають
соціальне середовище в якому виростає дитина. Роль
сім’ї та однокласників (середовища, в яких дитина
перебуває найчастіше) є, напевно, одними з
найважливіших.
Роль сім'ї
Розвитку обдарованості дітей сприяють високі
пізнавальні інтереси самих батьків, які, зазвичай, як
зайняті у сфері інтелектуальних професій, так й мають
багато різноманітних інтелектуальних «хобі». У
спілкуванні з дитиною вони за коло побутових
проблем, у тому спілкуванні дуже рано представлена
так звана спільна пізнавальна діяльність — загальні
ігри, спільна роботу за комп'ютером, обговорення
складних завдань й питань. Часто батьків із дітьми
об'єднують загальні пізнавальні інтереси, на основі
яких з-поміж них виникають стійкі дружні стосунки.
Ставлення до шкільного навчання в батьків дітей будьколи приймає самодостатнього характеру. Змістовна
сторона розвитку їм завжди більш пріоритетна, ніж
позначки власними силами. У цих сім'ях між дітей
відзначається значно менша дистанція, сам собою факт
22

скорочення якої може носити як явно позитивні, так
часом й негативні риси.
Взаємини із однолітками і педагогами
У цілому нині цю групу обдарованих
характеризує високв, порівняно з однолітками,
адаптація до шкільного навчання і колективу
однокласників. Однолітки ставляться до обдарованих
дітей переважно з великою повагою. Завдяки вищої
навченості і творчому відношення до процесу
навчання, зокрема соціальним побутових навичок,
фізичної сили, багато обдарованих дітей користуються
високої популярності в колективі однолітків. У групі
тих шкіл, у якому навчання є цінністю, такі діти
стають лідерами, «зірками» класу. Проте й у цих дітей
можуть бути проблеми, у тому випадку, а то й
враховуються їх підвищені можливості: коли навчання
стає занадто легким. Конче важливо створити тих
дітей оптимальні по труднощі умови у розвиток їх
обдарованості. По-перше, обдарований учень повинен
мати реальну можливість як знайомитися з різними
точками зору з цікавого для його питання (які зокрема
і суперечать одна одній), так й за бажання взаємодіяти
з іншими фахівцями (вчителями, консультантами
тощо.). Йому повинна бути надана можливість
реалізації. Тому вчитель має бути готовим до того, що
його учень може заперечувати інші погляди (зокрема і
дуже авторитетні), відстоювати свою думку,

обгрунтовувати її тощо.По-друге, оскільки позиція
обдарованого дитини може бути активна в навчанні,
Розвиток особистості дітей рідко викликає
значну тривогу в педагогів та їхніх батьків. Іноді в них
надзвичайно виражаються, як зазначалося вище,
амбіції і критичність стосовно вчителів і однолітків. У
окремих випадках конфлікт з педагогом (найчастіше
недостатньо
професійним)
все-таки
виникає,
приймаючи форму відкритого протистояння, однак за
спокійного і шанобливог ставлення учня до цього
конфлікту можна порівняно легко погасити.
2.3. Розробка розвивальних занять для підвищення
рівня обдарованості
З метою покращення рівня обдарованості учням
було запропоновано комплекс розвиваючих занять.
З учнями проводяться систематичні заняття для
підвищення рівня обдарованості, з використанням
різних інтелектуальних вправ, творчих завдань та
цікавих розвиваючих ігор. (Додаток Д)
Впродовж проведення циклу занять 51 учневі
було запропоновано повторне проходження тестів
Р.Кеттелла на визначення рівня інтелекту та тесту на
виявлення творчих здібностей. За результатами
дослідження ми спостерігаємо значну тенденцію до
покращення рівня обдарованості. Результати свідчать,
що 41 дитина має тенденцію до розвитку творчої або ж
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інетелектуальної обдарованості, а 10 мають змогу
розвивати як творчу, так і інтелектуальну.
Результати дослідження доводять ефективність
підібраних вправ, що дає змогу стверджувати про
благотворний вплив розвиваючих занять на рівень
обдарованості дітей.
2.4. Розробка рекомендацій вчителям, батькам
На основі проведених нами тестувань та
розвиваючих занять, ми розробили рекомендації для
підвищення обдарованості учнів середнього шкільного
віку. Практичне значення роботи полягає в можливості
використання
цих
рекомендацій
вчителями,
соціальними педагогами, психологами та самими
батьками
з
метою
поліпшення творчих
та
інтелектуальних здібностей обдарованих дітей.
Обдаровані діти
потребують
спеціально
розроблених для них навчальних програм. Саме тому
вчитель має готуватись до роботи з обдарованими
дітьми – змінювати зміст навчання, його процес,
результати, саму атмосферу. При організації учбововиховної діяльності обдарованих учнів вчителю можна
порадити враховувати такі моменти:
• Необхідно більш орієнтувати учнів на творчість,
підтримувати у прийнятті ризику.
• Частіше ставити відкриті запитання на зразок
“що могло статися, якби? Що ти маєш на увазі?
Якщо твій опонент правий, то як це вплине
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•

•
•
•
•
•

•

на…?”,
які
допомагають
обговоренню
проблеми. Проаналізувати, як учні дійшли до
висновку, розв’язання, оцінки.
Уникати реагування на кожне висловлювання,
уважно і з інтересом вислуховувати кожну
відповідь. Така тактика вчителя призводить до
того, що учні починають більше взаємодіяти
один з одним і самостійно коментувати ідеї,
думки однокласників. Створювати таку ситуацію,
коли учні стають менш залежними від учителя.
Вчитель повинен створювати сприятливу
атмосферу, що викликає в дитини бажання до
розвитку.
Використовувати різні стратегії навчання,
поважати особистість учня, сприяти формуванню
у учня позитивної самооцінки.
Стимулювати творчість і уяву, розвиток
розумових процесів вищого рівня;
Виявляти повагу до індивідуальності учня, його
цінностей.
Стимулювати
і
підтримувати
ініціативу,
самостійність.
Давати
учню
право
на
самовираження, пошук саме того, чого їй не
вистачає. Ні в якому разі не змушувати, а лише
пропонувати та заохочувати.
Створюйте проблемні ситуації, що потребують
альтернатив, прогнозування, уяви.
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• Найголовніше впливайте особистим прикладом.
Вчитель постійно повинен працювати над своїми
знаннями, удосконалюватись і знаходити щось
нове. Адже розвиток обдарованості учнів
залежить від професійного рівня педагогів та
використання креативних методів навчання, що
немало важливо для розвитку інтелектуальної та
творчої обдарованості у дітей.
• Слід пам’ятати, що в більшості випадків
обдаровані діти погано сприймають суворо
регламентовані заняття, що повторюються.
• Учитель повинен бути готовим до виконання
різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням
обдарованих дітей та володіти емоційною
стабільністю.
Поради батькам, які бажають розвивати
здібності своїх дітей
1.
Не
стримуйте
розкриття
потенційних
можливостей психіки.
2. Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.
3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок,
створюйте умови для виходу дитячої енергії,
рухливості, емоційності.
4. Допомагайте дитині в задоволенні основних
людських потреб (почуття безпеки, кохання, поваги до
себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої
скована
загальними
потребами,
проблемами,
найменше спроможна досягти висот самовираження.

5. Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй
займатися своїми справами. Пам'ятайте, якщо ви
хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без
вас.
6. Підтримуйте здібності дитини до творчості і
співчувайте у випадку невдачі, уникайте незадовільної
оцінки творчих спроб дитини.
7. Будьте терпимими до ідей, поважайте
допитливість, реагуйте на запитання дитини. Навчати
потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що
вона опанує з допомогою дорослого, показу, підказки.
Поради батькам, які виховують обдаровану
дитину
Найперше – потрібно любити свою дитину.
Приймати дитину такою, якою вона є, беручи участь у
її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи свої
інтереси, давати дитині можливість вибору. Для
розвитку
творчого
потенціалу,
як
показали
дослідження, необхідна не лише адекватна оцінка сил
дитини, але трішки завищена, зазнайкою вона не
виросте, зате у неї буде запас сил та впевненість при
невдачах, до яких треба готувати змалку.
Батьки повинні бути прикладом, адже дитина
свідомо переймає вашу манеру говорити, ходити,
працювати, відповідальності за доручену справу.
Кожен батько повинен пам'ятати правило: "Не
зашкодь!" Адже обдарована дитина більш чутлива,
ранима, тому потрібно давати вільний час для того,
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щоб побути дитині на самоті, поміркувати,
пофантазувати. За допомогою тренінгів дати їй
можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі
часто батьки повинні радитися із психологом щодо
виховання обдарованої дитини.
Батьки повинні завжди пам'ятати, що для
обдарованої
дитини
творчість
є
життєвою
необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до
спостережливості, наполегливості, формувати вміння
доводити почату справу до кінця, працелюбність,
вимогливість до себе, задоволення від процесу
творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості
при невизначеності, гордості і почуття власної
гідності, чулість до аналізу моральних проблем.
Батьки також повинні усвідомлювати, що
надзвичайно велика роль у процесі формування
особистості обдарованої дитини належить волі.
Вольові риси є стрижневими рисами характеру, адже
за наявності мети, яку особистість досягає в житті,
долаючи перешкоди, є цілеспрямовуючим життя.
Цілеспрямовані люди знаходять своє щастя в житті,
вони вміють поставити перед собою чітку, реальну
мету. Прагнення досягти своєї цілі робить людину
рішучою та наполегливою. І.Павлов стверджував, що
у вольової людини труднощі лише збільшують
бажання реалізувати свою мрію. Вони вміють
стримати себе, володіють терпінням, витримкою,
вміють контролювати свої почуття за наявності

перешкод. Ініціативність і творчість поєднані з
наполегливістю,
рішучістю
та
витримкою,
допомагають обдарованим дітям самореалізуватися.
Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити
її життєве покликання, реалізувати себе як
особистість. Вони не мають права втратити
обдаровану
дитину,
бо,
втрачаючи
талант,
обдарування, здібність, вони втрачають майбутнє.
Тому батьки повинні бути терплячими, безмежно
вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою
творчою людиною.
Поради Девіда Льюїса щодо розвитку
обдарованої дитини
1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче
і чесно. Серйозні запитання дитини сприймайте
серйозно.
2. Створіть у квартирі місце – вітрину, де дитина може
виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у
кімнаті під час її творчої роботи.
3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для
творчих занять.
4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона
є, а не за її досягнення.
5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.
6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати
рішення.
7. Показуйте дитині цікаві місця.

29

30

8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з
дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.
9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших
дітей.
10. Ніколи не карайте дитину приниженням.
11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.
12. Привчайте дитину самостійно мислити.
13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.
14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.
15. Уважно ставтеся до потреб дитини.
16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною
наодинці.
17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні
сімейного бюджету.
18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.
19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.
20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.
21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.
22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми
самостійно.
23. Допомагайте дитині бути особистістю.
24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її
здібностей.
25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.
26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від
дорослих.
27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.
31

ВИСНОВКИ
Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Тому
серед головних завдань освітніх закладів на даному
етапі розвитку суспільства висувається завдання
розвитку здібностей особистості, її творчого
становлення,
потреби
розвитку
і
уміння
самоудосконалюватися. Отже, займатися розвитком
творчих та інтелектуальних можливостей учнів
необхідно. І, перш за все тому, що нове розкриття
здібностей учня потрібне не тільки для нього, а і для
суспільства в цілому. Швидкий темп розвитку новітніх
технологій вимагає збільшення росту освічених людей
з нестандартним мисленням, які вміють ставити і
вирішувати нові завдання. Тому, що творчі та
інтелектуальні можливості сьогодні – запорука
прогресу в будь–якій галузі людського життя в
майбутньому. І детально розглядаючи це питання, ми
зробили такі висновки:
1. Будь-яка здібність потребує розвитку і
обдарованість не є виключенням.
2. Слід враховувати особливості нервово-психічної
діяльності учнів. Це дасть змогу ефективніше
впроваджувати прийоми та методи розвитку
обдарованості.
3. Працюючи з обдарованими дітьми не треба
забувати про їх особистість та нав’язувати
власні рішення. Завданням батьків, педагогів,
32

вихователів та психологів є підтримка у
потрібну хвилину, розуміння та ненав’язлива
допомога у ситуаціях, які цього потребують.
4. Розвиток обдарованості має враховувати такі
основні
принципи,
як:
системність,
компетентність, послідовність, множинність та
нестандартність і відхід від стереотипів.
5. Здібні діти – звичайнісінькі діти, хоча все ж
вони
вирізняються
більшою
енергією,
ентузіазмом, допитливістю, ширшим колом
інтересів і захоплень.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Культурно-вільний тест на інтелект (CFIT)
Запропонований Р. Кеттелом в 1958 році Призначений
для вимірювання рівня інтелектуального розвитку
незалежно від впливу факторів навколишнього
середовища (культури, освіти і т. д.). Може
застосовуватися як для індивідуального, так і для
групового обстеження.
Тест складається з двох
частин, кожна з яких має чотири субтеста. Всі
завдання мають графічну форму. Час виконання
кожного субтеста обмежене:
Субтест Субтест Субтест Субтест
1
2
3
4
1
частина

4 хв.

4 хв.

4 хв.

3 хв.

2
частина

3 хв.

3 хв.

3 хв.

3 хв.

позначені літерами, треба вибрати тільки один
правильний і відзначити його в бланку відповідей,
викресливши відповідну букву. Перед початком
роботи над кожним тестом експериментатор засікає
час. За його закінченні, він зупиняє випробуваного з
проханням відкласти в сторону бланк для відповідей.
.Частина 1

Далі для стислості субтест буде позначатися як «тест». У стимульному матеріалі перед кожною
частиною методики і перед кожним тестом
сформульовані інструкції. всі інструкції зачитуються
вголос експериментатором, який пояснює неясні
моменти випробуваному. При вирішенні завдань з
п'яти запропонованих варіантів відповідей, які
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Частина 2

ЧАСТИНА I
тест 1
У кожному ряду Вам необхідно вибрати з п'яти
фігур праворуч ту,
яка найбільш підходить до трьох фігур зліва. Ви
повинні викреслити букву, відповідну цій фігурі, на
вашому бланку відповідей.

Потім підраховується кількість правильних
відповідей по кожному тесту та їх загальна сума в
першій і другій частині методики. Суми балів обох
частин також складаються, отриманий результат є
сирим балом, який переводиться в стандартну оцінку
IQ за допомогою таблиці вікових норм (дод. III).
Вважається, що середня норма IQ знаходиться в межах
від 90 до 110 балів. Показники вище цього рівня
можуть свідчити про обдарованість випробуваного,
нижче нього - про відставання в розумовому розвитку.
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тест 2
У кожному ряду Вам необхідно з'ясувати яка з
фігур у п'яти
квадратиках відрізняється від чотирьох інших, тобто
не підходить до
них. Ви повинні викреслити букву, відповідну цій
фігурі, на вашому
бланку відповідей.
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тест 3
У кожному завданні виберіть, будь ласка,
праворуч той квадратик з
малюнком, який найбільше підходить на місце
порожнього квадратика
зліва, щоб доповнити загальний малюнок. Ви повинні
викреслити букву, відповідну цій фігурі, на вашому
бланку відповідей.
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тест 4
У кожному завданні Вам необхідно точно
розгледіти, де знаходиться
точка і потім вибрати з п'яти фігур праворуч ту, в якій
можна
розташувати точку точно таким же чином. Букву,
відповідну
правильної відповіді, необхідно відзначити на вашому
бланку відповідей.
Цього разу Вам належить вирішити 8 завдань,
розташованих на двох
наступних сторінках. Пам'ятайте про те, що нічого не
можна писати на
самому тексті, тому не заносьте, будь ласка, точку на
малюнок з
завданням.
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ЧАСТИНА II
Друга частина тесту складається, як і перша, з
чотирьох різних груп завдань (окремих тестів). Вони
розташовані точно так само, як і чотири групи завдань
в першій частині тесту.
І тут кожне завдання має тільки одне правильне
рішення. Ваші відповіді відзначайте будь ласка, на
зворотній стороні бланка відповідей.
Не можна нічого писати на самому тесті!
Тест 1
У кожному ряду Вам необхідно вибрати з п'яти
фігур праворуч ту,
яка найбільш підходить до трьох фігур зліва.
Викресліть букву, відповідну цій фігурі, на Вашому
бланку відповідей.
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тест 2
У кожному ряду Вам необхідно з'ясувати яка з
фігур у п'яти квадратиках відрізняється від чотирьох
інших, тобто не підходить до них.
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тест 3
У кожному завданні оберіть, будь ласка,
праворуч той квадратик з малюнком, який більше
підходить на місце порожнього квадратика зліва,
щоб доповнити загальний малюнок.
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тест 4
У кожному завданні Вам необхідно точно
розгледіти, де знаходиться крапка і потім вибрати з
п'яти фігур праворуч ту, в якій можна розташувати
крапку точно таким же чином. Букву, відповідну
правильній відповіді, необхідно відзначити на вашому
бланку відповідей.
Цього разу Вам належить вирішити 8 завдань,
розташованих на двох
наступних сторінках.
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Бланк відповідей
Прізвище
__________________________________________________
ім'я
_______________________________________________
________
Стать _____________________ Дата народження
_________________
Дата
тестування
_____________________________________________
Букву, яка відповідає правильному на Ваш погляд
рішенням,
викреслюйте, будь ласка, на цьому бланку відповідей
так a b з d е.
Якщо Ви закреслили не ту букву, то виправляйте
закресленням хрест-навхрест
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Частина І
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Додаток Б
Правила проведення тесту
Уважно прочитайте кожне запитання.
Обведіть кружечком слово «Так», якщо ви
погоджуєтеся з тим, що написано.
Обведіть кружечком слово «Ні», якщо з написаним не
погоджуєтесь.
Так Ні 1 Я люблю писати свої пісні.
Так Ні 2 Я люблю гуляти сам.
Так Ні 3 Мої тато і мама полюбляють гратися зі мною.
Так Ні 4 Я ставлю чимало запитань.
Так Ні 5 Скласти оповідання чи казку — безглузда
справа.
Так Ні 6 Мені подобається мати одного чи двох друзів.
Так Ні 7 Я не заперечую, коли змінюються правила
гри..
Так Ні Я маю кілька хороших ідей.
Так Ні 9 Я люблю малювати.
Так Ні 10 Я люблю речі, які складно виготовити.
Так Ні 11 Сонечко на малюнку завжди має бути
жовтого кольору.
Так Ні 12 Мені більше подобається розмальовувати
малюнки в книжці, ніж малювати їх самому.
Так Ні 13 Легкі загадки — найцікавіші.
Так Ні 14 Іноді тато з мамою займаються чимось
разом зі мною.
Так Ні 15 Я цікавлюсь новинками про тварин.
Так Ні 16 Мій тато любить працювати по
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господарству, а я йому допомага
Так Ні 17 Я не люблю, коли інші діти ставлять надто
багато запитань.
Так Ні 18 Нелегко знайти собі заняття, коли
залишаюся сам.
Так Ні 19 Мій тато вважає, що я загалом поводжуся
правильно.
Так Ні 20 Я люблю розповіді про далеке минуле.
Так Ні 21 Я із задоволенням граю у старі ігри.
Так Ні 22 Коли я хочу щось зробити, але мені складно,
я відмовляюсь від займаюсь чимось іншим.
Так Ні 23 Я люблю гуляти з друзями, а сам — ні.

Додаток В
Високий рівень – 12 дітей (23.4%)
Середній рівень – 36 дітей (70.4%)
Низький рівень – 3 дітей (5.2%)

5.2% 23.4%
70.4
%

Підбиття підсумків:
За кожну позитивну відповідь (обведене слово «Так»)
зараховується один бал, за обведене слово «Ні» — 0
балів.
Від 1 до 9 балів – Низький рівень.
Від 10 до 18 – Середній рівень.
Від 19 до 23 – Високий рівень.

61

62

Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень

Додаток Г
Високий рівень – 19 дітей (37.2 %)
Середній рівень – 29 дітей (56.6%)
Низький рівень – 3 дітей (5.2%)

5.2%
56.6%
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Високий рівень
Середній рівень
37.2%
Низький рівень

Додаток Д
ЗАНЯТТЯ 1
Вправа «Придумай слова»
Придумати слова, що починаються на певну букву або склад,
наприклад, «А». На кожному занятті букви змінюються.
Вправа «Вибери головне»
Мета: розвиток словесно-логічного мислення.
Матеріал до завдання. На дошці заздалегідь написані ряди слів:
перші слова заголовними буквами, інші слова — рядковими і в
дужках.
Учнів просять дібрати до слова, написаного заголовними
буквами, два слова із дужок, що знаходяться в найтіснішому
зв’язку з ним.
САД (рослини, садівник, собака, тин, земля)
РІКА (берег, риба, рибалка, вода)
МІСТО (автомобіль, будинки, юрба, вулиця, велосипедист)
РОЗПОДІЛ (клас, ділене, олівець, дільник, папір)
КІЛЬЦЕ (діаметр, алмаз, проба, округлість, печатка)
ЧИТАННЯ (очі, книга, картинка, печатка, слово)
ГРА (карти, гравці, штрафи, покарання, правила)
ЛІКАРНЯ (приміщення, операція, лікар, радіо, хворі)
БІБЛІОТЕКА (місто, книги, полиці, читачі, бібліотекар)
Вправа «Склади речення»
Мета: розвивати здібності швидко встановлювати логічні
зв’язки між звичайними предметами.
Вибираються навмання три слова, не пов’язані за змістом
(наприклад, озеро, олівець, ведмідь). Необхідно скласти
якнайбільше речень, включивши всі три слова (відмінок можна
змінювати).
Вправа «Коректурна проба»
Дітям дають завдання за певний проміжок часу викреслити
певну букву. З кожним заняттям, завдання ускладнюється
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(скорочується час, збільшується кількість букв, які необхідно
викреслювати одночасно).
ЗАНЯТТЯ 2

Вправа «Розшифруй і запам’ятай»
МА ВК ЕИ ОТ СА ПО
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АМВЕКОСИЛТ

Вправа «Я художник»
Абсолютно вільно, безглуздо водячи ручкою, олівцем або
фломастером по аркушу паперу, малюємо складний клубок
ліній, пробуємо «розгледіти» в «каляки-маляки» якийсь образ і
усвідомлено розвиваємо його - використовуючи певні фарби
виділяємо контури, замальовуємо ділянки, пишемо короткий
коментар або розповідь.
Вправа «Колаж»
Мета: розвивати оригінальність і гнучкість мислення,
стимулювати творчу уяву та фантазію, згуртувати колектив.
За допомогою вирізок із журналів, газет, листівок вам потрібно
створити образ на тему: «Мої мрії».
Колаж може бути доповнений власними надписами,
малюнками.
Вправа «Моє бачення творчої особистості».
Ви повинні протягом п’яти хвилин до кожної літери слова
«творчість» дібрати якості, які, на вашу думку, характеризують
творчу дитину (Після виконання творчого завдання один
представник групи зачитує версію розшифровки слова
«творчість».)
Т – толерантний, терплячий, трудолюбивий…
В – винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий,
відповідальний…
Р – рішучий, розкутий, реактивний, романтичний, різний…
Ч – чутливий, чесний, чуйний, чарівний…
І – ініціативний, інтелігентний, інтелектуальний…
С – самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний,
сміливий…
Т – товариський, турботливий, тактовний…

ЗАНЯТТЯ 3
Вправа «Придумай слова»
Необхідно назвати якнайбільше слів, що починаються на склад
«ду».
Вправа «Добери потрібне слово»
Мета: розвиток словесно-логічного мислення (аналогії).
Учням називають пари слів, між якими є певні зв’язки. Потім
називається третє слово, й потрібно здогадатися, яким буде 4
слово, щоб ряд був продовжений. Наприклад, олівець — папір,
крейда —… (дошка).
1. Цвях — молоток, шуруп… (викрутка).
2. Будинок — дах, книга… (обкладинка).
3. Птах — яйце, рослина…. (насіння).
4. Квадрат — куб, коло… (куля).
5. Добре — краще, повільно… (швидше).
6. Вогонь — пожежа, вода… (потоп).
7. Зерно — комора, гроші… (банк).
8. Електрика — вимикач, вода… (кран).
9. Одяг — голий, взуття… (босий).
10. Школа — навчання, лікарня… (лікування).
11. Людина — дитина, собака… (щеня).
12. Гума — шина, сталь… (обід).
13. Птах — гніздо, людина… (будинок).
14. Пальто — ґудзик, черевик… (шнурок).
15. Ранок — ніч, зима… (осінь).
Вправа «Придумай слова»
Завдання: написати якнайбільше слів, що починаються на склад
«зі».
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Вправа «Я знаю…»
Мета: розвиток здатності конкретизувати поняття.
Дітям по черзі необхідно назвати 5 предметів, які відносяться
до загального поняття. Наприклад. «Я знаю 5 рослин…».
Загальні поняття: фрукти, овочі, ягоди, дерева, квіти, ягоди,
звірі, продукти, одяг, взуття, головні убори, транспорт, дерева,
птахи, імена.

• слива — персик;
• кішка — миша;
• чашка — склянка;
• зима — літо;
• метелик — птах;
• літак — ворона;
• каструля — тарілка;
• мотоцикл — велосипед;
• собака — вовк;
• книжка — зошит;
• стілець — крісло.
Вправа «Четвертий зайвий»
1. Син, друг, бабуся, тато (родичі).
2. Мім, корок. Біб, тато (читаються в обидва боки).
3. Гніздо, мурашник, курятник, барліг (не зроблені людиною).
4. Береза, сосна, клен, тополя (нехвойні дерева).
5. Стожари, стілець, сім’я, тріо(у словах є числівники).
6. 33, 84, 22, 11 (складені однаковими цифрами).
7. 35, 75,25, 5 (двозначні числа).
8. 27, 81, 52, 63 (діляться на три). 9.17,26,48, 56 (парні числа).

ЗАНЯТТЯ 4
Вправа «Малюємо казку»
Мета. Розвивати вміння творчої уяви, інтуїції, систематизувати
свої творчі ідеї; формувати комунікативні навички, вміння
співпрацювати.
Інструкція. Кожна группа отримує маленькі геометричні
фігурки. Якщо додати до них додаткові лінії, у вас вийдуть
цікаві предмети або сюжетні малюнки.
Завдання. Спробуйте придумати героїв та казку про них казку.
Зробіть її повною і цікавою. На роботу у вас є 10 хвилин.
Презентація груп (2 хв.)
Обговорення: - Чи складно було виконувати цю вправу? Що
заважало?
Вправа «У світі Монотипії»Чорнилом, тушшю, аквареллю або
рідко розведеною гуашшю на гладкій, що не вбирає фарбу,
поверхні (пластик, лінолеум, глянцева щільний папір і т.д.)
робиться малюнок: плями, лінії та ін. До цієї поверхні
прикладається аркуш паперу, на ньому в дзеркальному
відображенні друкується нанесений малюнок. Дитина
роздивляється те, що вийшло, описує виник образ, домальовує
його.
Вправа «Чим схожі й чим відрізняються»
Дітям пропонують порівняти між собою різні предмети або
поняття. Необхідно знайти якнайбільше спільного й відмінного:
• капуста — морква;

Вправа «Хто більше»
Протягом 5 хв записати якнайбільше слів із 6 букв.
Вправа «Чим схожі й чим відрізняються»
Дітям пропонують порівняти між собою різні предмети або
поняття. Необхідно знайти якнайбільше спільного й відмінного:
• Сукня й босоніжки.
• Троянда й тюльпан.
• Заєць і вовк.
• Сосна й каштан.
• Холодильник і пилосос.
• Зошит і книга.
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ЗАНЯТТЯ 5

• Риба і птах.
• Море й океан.
• Людина й мавпа.
Вправа «Назви одним словом»
• Молоток, пилка, рубанок — (столярні інструменти);
• суп, каша, котлета — (їжа);
• компот, сік, чай — (напої);
• дзиґа, піраміда, лялька — (іграшки);
• рояль, скрипка, сопілка — (музичні інструменти);
• орел, коршун, сокіл — (хижі птахи);
• сосна, кедр, ялина — (хвойні дерева);
• ковзани, лижі, ракетка — (спортивний інвентар);
• тюлень, морський котик, морж — (морські тварини);
• персик, абрикос, апельсин —(фрукти);
• акула, меч-риба, ставрида — (морські риби);
• Україна, Німеччина, Канада — (країни);
• жовтий, зелений, синій — (кольори);
• ранець, пенал, ручка — (шкільне приладдя);
• захід, схід, південь — (сторони світу);
• телевізор, пилосос, праска — (побутові прилади).
Вправа «Хто більше»
Протягом 5 хв записати якнайбільше слів із 10 літер.
ЗАНЯТТЯ 6
Вправа «Шифрувальник»
Дітям пропонують 7 зашифрованих слів і ключ до шифру.
Необхідно розшифрувати слова, запам’ятати їх і виділити зайве
слово.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
а Р о у с к л і и в
684, 184ь, 624ь, 9295, 521290, 434675.
Вправа «Хто більше»
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Необхідно придумати слова (іменники), що починаються на
букву Ж.
Вправа"Корзинка творчих ідей"
Мета: стимулювання творчої уяви й фантазії, розвиток
оригінальності, швидкості та гнучкості мислення.
Звучить музика Ф. Шопена "Фантазія".
Час: 5 хв.
Інструкція: подумайте, обговоріть у групі і запишіть, якомога
більше
способів
використання
звичайного
предмету
(наприклад, ручки, зошита тощо) і його нових призначень.
Оцінюються: продуктивність використання завдань шляхом
підрахування кількості відповідей за певний інтервал часу;
гнучкість – кількість переключень з одного об’єкта на інші;
оригінальність – за частотою такої відповіді в однорідній групі.
Вправа «Склади слова»
Мета: розвиток мислення (процеси синтезу).
Використовуючи всі запропоновані букви, необхідно скласти
якнайбільше слів:
ТУ ЩАД; ДО;
ПРО, ДО, Т;
У, Р, Д, А;
А, О, ДО, Н, Б;
ПРО, ПРО, Е, Л, 3, К.
ЗАНЯТТЯ 7
Вправа «Четвертий зайвий»
Мета: розвиток мислення, встановлення закономірностей.
• мак, ромашка, троянда, цибуля;
• чашка, блюдце, суп, тарілка;
• яблуко, персик, огірок, груша;
• помідор, баклажан, перець, слива;
• чашка, тарілка, каструля, склянка;
• молоко, сметана, каша, сир;
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• коза, курка, корова, вівця;
• чайник, стілець, стіл, шафа;
• машина, літак, автобус, тролейбус;
• олівець, портфель, зошит, капелюх.
Учнів просять розглянути групи картинок і визначити, яка
«зайва». Дати пояснення. Назвати інші три предмети одним
(узагальнюючим) словом.
Вправа «Склади слова»
Завдання: скласти якнайбільше слів, що починаються на склад
«сі», «ме».
Вправа «П’ятий зайвий»
Мета: розвиток мислення (операція узагальнення).
• Василь, Федір, Семен, Петро, Іванов;
• лист, брунька, кора, плід, гілля;
• темний, світлий, блакитний, яскравий, тьмяний;
• гніздо, нора, курятник, сарай, лігво;
• молоко, сир, сметана, кефір;
• глибокий, низький, світлий, високий, гіркий;
• дім, піч, дим, хлів, будка;
• секунда, час, рік, вечір, неділя;
• літак, пароплав, техніка, поїзд, автомобіль;
• сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний;
• футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол.
Вправа «Поясніть прислів’я»
Мета: вдосконалення логічного мислення.
Завдання: поясніть прихований зміст прислів’їв.
• Без труда немає плода.
• Зароблена копійка кращий за карбованець.
• Вперта праця все переможе.
ЗАНЯТТЯ 8
Вправа «Придумай слова»
Необхідно придумати слова, які складаються із 4 складів.
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Вправа «Викладення думки іншими словами»
Мета: формування чіткості мислення, вміння фіксувати
суттєве, оперувати словами.
Дається проста фраза, наприклад, «нинішнє літо буде дуже
теплим». Необхідно запропонувати кілька варіантів передачі
цієї думки іншими словами, при цьому жодне слово
запропонованого речення не повинно використовуватись у
відповідях. Перемагає той, у кого більше варіантів.
Вправа «Придумай слова»
Записати 10 слів, кожне з яких складається з 4 літер і
починається на «в» і «к».
Вправа «Птахи, тварини, риби»
Ведучий пропонує кожному учаснику запитання. Учасник має
пригадати представника того чи іншого виду. Повторювати
назване не можна. Наприклад, пташка — голуб, риба—щука.
ЗАНЯТТЯ 9
Вправа «Придумай слова»
Записати 10 слів, які складаються з 5 букв.
Вправа «Чим відрізняються»
• лев — собака;
• ворона — горобець;
• молоко — вода;
• золото — срібло;
• горобець — курка;
• дуб — береза;
• картина — портрет;
• кінь — вершник;
• кішка — яблука.
Вправа «Поясни значення»
Учнів просять пояснити значення виділених слів, підібравши до
них близькі за змістом слова.
• Розбити сад — розбити чашку.
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• Занедужати на ангіну — занедужати на футбол.
• Жива розповідь — жива істота.
• Гаряче серце — гарячий хліб.
• Музичний слух — поширити слух.
• Ключ від квартири — гарячий ключ.
Вправа «Перелік заголовків до розповіді»
Мета: формування вміння виділяти суттєве, складати схеми,
план тексту.
Учням читають оповідання і просять придумати якнайбільше
заголовків до нього.
ЗАНЯТТЯ 10
Вправа «Хто більше»
Придумати слова, які складаються з 3 складів.
Вправа «Вибери головне»
• Школа — навчання, лікарня — лікар, учень, установа,
лікування, хворий.
• Пісня — глухий; картина — німий, сліпий, художник,
малюнок.
• Ніж — сталь; стіл — виделка, дерево, стілець, їжа, скатертина.
• Риба — сітка; мука — решето, комар, кімната, жувати,
павутина.
• Птах — гніздо; людина — люди, пташенята, робітник, звір,
дім.
• Хліб — пекар; дім — вагон, місто, будова, будівник, двері.
• Пальто — ґудзик; черевик — взуття, магазин, нога, шнурок,
шляпа.
Вправа «Склади слова»
До запропонованих букв підібрати голосні і скласти
якнайбільше слів (іменників у називному відмінку однини).
• м, до, л;
• у, м, д;
• с,до,р,т;
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• ж, до, л;
• н, л, з, до;
• ф, х;
• ж, ц;
• б, р, щ.
Шк_л_, кн_г_, р_чк_, п_р_, ч_рн_л_, з_ш_т, вч_т_л_, д_р_кт_р,
_л_в_ць, зн_нн_.
Вправа «Доповніть узагальнене поняття»
Учитель називає узагальнену назву, а учні перераховують, що
це може бути:
• дикі тварини;
• свійські тварини;
• дерева;
• квіти;
• міста;
• країни;
• континенти;
• тканини;
• види транспорту;
• річки міста.
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