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Виокремлено суперечності й проблеми в роботі з обдарованими дітьми в закладах дошкільної освіти та в школі. 
Показано необхідність набуття фахівцями психолого-педагогічного профілю спеціальної компетентності для 
роботи із здібними й талановитими дітьми. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо отримання майбутніми 
педагогами відповідної освіти для організації такого напряму професійної діяльності. Окреслено перспекти-
ви його впровадження у вітчизняній вищій освіті. Обґрунтовано перспективні напрями створення системи 
роботи в освітньому процесі закладу вищої педагогічної освіти, спрямованої на створення умов для набуття 
майбутніми педагогами спеціальної компетентності для розвитку обдарованості дітей. 
Ключові слова: обдарованість, творчість, обдаровані діти, підготовка педагогів до розвитку обдарованості дітей. 

Постановка проблеми. Реформування 
вищої освіти України в контексті євро-

пейської інтеграції змінює пріоритети в підго-
товці майбутніх педагогів з домінування зна-
ннєво орієнтованого навчання на створення 
умов для набуття ними фахових компетент-
ностей. Особливої уваги також потребує пере-
осмислення професійних цінностей, усунення 
спрямованості освітнього процесу на засвоєн-
ня студентам теоретичних засад і опанування 
ними методами навчання й виховання так зва-
них «типових» дітей, розвиток яких відпові-
дає умовній віковій нормі. Відповідно до цього, 
актуальності набуває вироблення в здобувачів 
вищої педагогічної освіти установки бачити 
в кожній дитині індивідуальність і розвиток 
здатності створювати неповторну сприятли-
ву траєкторію для її особистісного зростання 
та самореалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У професійній педагогіці, з одного боку, ак-
тивно розробляється проблема реформуван-
ня вищої освіти в контексті євроінтеграційних 

процесів (Я. Болюбаш, О. Голюк, С. Василенко, 
В. Волович, Г. Карпенко, К. Крутій, А. Кузь-
мінський, Н. Лазаренко, К. Левківський, В. По-
лонський, М. Степко, Ю. Сухарніков, І. Тимо-
шенко та ін.). Дослідники переконані [11], що 
швидкі темпи інформатизації та глобалізації 
сучасного суспільства впливають на професій-
ну діяльність фахівців усіх галузей, а відпо-
відно на їх підготовку в системі вищої освіти. 
Це зумовлює необхідність вивчення та імп-
лементації передусім європейського досвіду 
в освітній процес педагогічного університету, 
налагодження партнерський контактів з об-
міну досягнення в цій царині. З іншого боку, 
обстоюється необхідність збереження націо-
нальних освітніх традицій в умовах створення 
загальноєвропейського простору вищої освіти 
(Л. Баран, О. Біла, О. Власова, І. Грабовська, 
Т. Купцова, І. Зязюн, В. Ципко та ін.). 

Поділяємо позицію О. Голюк [2], що на су-
часному етапі реформування системи вищої 
педагогічної освіти в контексті євроінтеграцій-
них процесів необхідно оперативно реагування 
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на запити суспільства шляхом внесення сут-
тєвих змін у зміст, форми, методи підготовки 
здобувачів вищої освіти, впровадження сту-
дентоцентрованого навчання, в основу якого 
покладено ідею забезпечення студентам кон-
курентоспроможності, шансів отримати перше 
робоче місце на ринку праці, підвищенню їх-
ньої «вартості» у працедавців.

У науковому дискурсі пострадянського 
освітнього простору започатковані експери-
ментальні розвідки, присвячені окремим ас-
пектам формування педагога обдарованих ді-
тей, їх авторами є українські (О. Антонова, 
В. Демченко, Л. Корецька, Д. Корольов, Л. Ра-
дзіховска, Р. Семенова, Г. Тригубець, В. Ушма-
рова, Н. Федоров, М. Шемуда, О. Чернишов 
та ін.), білоруські (Є. Алехнович, Я. Коломін-
ский, Є. Панько, Т. Поздєєва, Н. Старжин-
ська, О. Чеснокова та ін.), латвійські (Р. Бебре, 
М. Віднере, І. Жогла, Т. Коке, Ю. Стабиниш, 
С. Тубеле та ін.), російські (С. Маркова, Г. Та-
расова, В. Юркевич та ін.) учені. Проте такі 
дослідження ще не оформилися в цілісний на-
прям педагогічної освіти та лише перманент-
но впроваджуються в практику вищої школи. 
Також до кінця не вирішеними залишаються 
проблеми, підняті казахськими вченими [1], 
про необхідність становлення системи підго-
товки та перепідготовки психолого-педагогіч-
них кадрів для роботи з такою категорією осіб, 
введення спеціальності «педагог по роботі з об-
дарованими дітьми» та розробки відповідних 
освітніх програм.

До того ж, нами [4] встановлено, що в Укра-
їні на рівні освітньої практики прослідкову-
ється низка суперечностей, серед яких між: 
чисельними експериментальними досліджен-
нями в сфері психології обдарованості та низь-
ким рівнем їх використання в змісті підготовки 
майбутніх педагогів; потребою забезпечення 
педагогічного супроводу обдарованих дітей 
і відсутністю достатньої кількості спеціально 
підготовлених фахівців відповідного профілю 
тощо. Також недостатньо вивченим, а відпо-
відно мало впровадженим, залишається за-
рубіжний досвід введення в загальноосвітніх 
і спеціальних закладах фахівців психолого-пе-
дагогічного профілю, підготовлених до роботи 
з обдарованими дітьми.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В такому контексті вважа-
ємо за необхідне зробити особливий акцент на 
розробці окремого напряму вітчизняної про-
фесійної педагогіки, метою якого є підготовка 
майбутніх фахівців психолого-педагогічного 
профілю до роботи із здібними й обдаровани-
ми дітьми. Важливість набуття студентами 
спеціальної компетентності зумовлена тим, що 
успішний розвиток й самореалізацію обдарова-
них дітей як особистостей з особливими освітні-
ми потребами може забезпечити лише творчий 
і абнотивний педагог. Підтвердженням нашої 

позиції є порівняльні дані дослідження педа-
гогів обдарованих учнів [20, c. 146], спеціально 
підготовлених до роботи з такою категорією ді-
тей, і тих, які не мають відповідної освіти. Ре-
зультати експерименту показали, що профе-
сійна діяльність учителів першої групи якісно 
відрізняється, оскільки вони більш креативні, 
краще знають когнітивні потреби обдарованих, 
використовують ефективні стратегії навчання, 
вміють створювати розвивальне середовище.

Мета статті: проаналізувати досвід роз-
винених країн світу щодо створення системи 
спеціальної підготовки вихователів / настав-
ників обдарованих особистостей і визначити 
основні напрями роботи в освітньому процесі 
педагогічного ЗВО, спрямованої на створення 
умов для набуття студентами спеціальної ком-
петентності для розвитку обдарованості дітей. 

Виклад основного матеріалу. В ході запо-
чаткованого дослідження [3; 5] було проведено 
пілотне опитування майбутніх фахівців психо-
лого-педагогічного профілю з метою виявлен-
ня їхнього ставлення до роботи з обдаровани-
ми дітьми як окремого напряму професійної 
діяльності. Аналіз відповідей студентів виявив 
низку проблем, серед яких: 

– недостатня поінформованість щодо мето-
дів діагностики обдарованості, теорії та мето-
дики психолого-педагогічної допомоги обдаро-
ваним дітям;

– низький рівень обізнаності щодо проявів
обдарованості та проблем, які виникають в об-
дарованих дітей, що зумовлено високим рів-
нем розвитку здібностей, оригінальним світо-
сприйняттям і асинхронністю розвитку; 

– домінування позиції, що додаткових ре-
сурсів потребують передусім діти з обмеже-
ними можливостями здоров’я, в тому числі 
й з інвалідністю, а не обдаровані учні, які та-
кож декларативно визнаються категорією осіб 
з особливими освітніми потребами; 

– віднесення роботи з обдарованими учня-
ми, маючи на увазі насамперед інтелектуально 
обдарованих особистостей, до сфери діяльності 
вчителів.

До того ж, спостереження за освітньою 
практикою показали, що в роботі вихователів 
ЗДО і вчителів часто проявляється шаблон-
ність, одноманітність, консерватизм, інерт-
ність, відсутність креативності, прагнення до 
новизни, індивідуального стилю тощо. Також 
простежується тенденція придушення окре-
мими педагогами проявів у дітей творчої ак-
тивності, оригінальності, власного погляду на 
розв’язання пізнавальних завдань. Пояснюємо 
це тим, що одні вчителі не хочуть розвивати 
творчий потенціал учнів та їхні спеціальні зді-
бності, інші – не вміють цього робити, оскільки 
система вищої педагогічної освіти переважно 
орієнтує їх на роботу з «середнім» учнем.

Звернення до зарубіжного досвіду орга-
нізації вищої педагогічної освіти показує, 
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що в останні десятиліття в низці розвинених 
країн створена система спеціальної підготов-
ки вихователів / наставників обдарованих ді-
тей. Передусім увагу привертає така робота 
в межах європейського освітнього простору, 
активізація якої суттєво підвищилися після 
прийняття Парламентською асамблеєю Єв-
росоюзу «Рекомендацій (1248) щодо розвитку 
освіти обдарованих і талановитих дітей». У до-
кументі серед основних напрямів освітньої по-
літики по роботі з обдарованими дітьми були 
визначені й такі, що пов'язані зі спеціальною 
підготовкою педагогів. Зокрема, рекомендова-
но включити в програму підготовки вчителів 
вивчення стратегій ідентифікації обдарованих 
учнів, сприяти поширенню інформації про об-
дарованих дітей серед усіх, хто працює з ними 
[18]. Європейською радою з високих здібностей 
(ЕCHA) для вчителів були відкриті стаціонар-
ні міжнародні курси, діяльність яких поширю-
ється на всю Європу, і зараз вони функціо-
нують в низці країн (Австрії, Великобританії, 
Угорщині, Німеччині, Швейцарії та ін.). На 
11-й конференції К. Фишер презентував нову 
програму ECHA для отримання ступеня магі-
стра з навчання обдарованих дітей у Німеччи-
ні та Голландії. 

В Австрії у деяких педагогічних інститутах 
реалізовується програма ECHA з отримання 
диплома «спеціаліста з освіти обдарованих», 
що в перспективі дозволить ввести таку по-
саду в усіх закладах освіти. Така програма 
впроваджується в Швейцарії (Педагогічний 
університет Цюріха). Місцеві та шкільні ор-
гани управління цієї країни вводять посади 
спеціалістів з освіти обдарованих, які кон-
сультують учителів, батьків і самих учнів  
[19, c. 32–33]. У більшості педагогічних ЗВО 
Австрії студентам також пропонуються курси 
щодо освіти обдарованих, які поки що є пе-
реважно дисциплінами за вибором. На відміну 
від цього, в педагогічних університетах Швей-
царії предмети, пов’язані з підготовкою до ро-
боти з обдарованими дітьми, є обов’язковими 
для всіх студентів [19]. 

Привертає увагу система підготовки педа-
гогів до роботи з обдарованими дітьми й мо-
лоддю в США. Зокрема, відповідно до про-
грами «Astor» [16], вчителі обдарованих дітей 
отримують спеціальну післядипломну підго-
товку й далі повинні займати постійним про-
фесійним удосконаленням у цій сфері. В країні 
розроблено стандарти підготовки вчителів до 
навчання обдарованих, авторами яких стали 
фахівці Національної асоціації заради обдаро-
ваних дітей і Ради з питань особливих дітей 
[14–15]. У стандартах визначено блоки знань 
і вмінь, якими повинні оволодіти педагоги, що 
працюють з такими дітьми: вихідні засади 
освіти обдарованих учнів, особливості їх роз-
витку, індивідуальні відмінності в навчанні, 
стратегії викладання, навчальне середовище 

та соціальна взаємодія, ідентифікація обдаро-
ваності, професійна та етична практика, спів-
робітництво тощо. У більшості штатів США 
(в трьох – обов’язково) проводиться спеціаль-
на сертифікація педагогів для системи освіти 
обдарованих. Низка коледжів та університетів 
розробили й реалізовують програми підготов-
ки фахівців психолого-педагогічного профілю 
в цьому напрямі, серед яких є і докторські 
студії [20, c. 143–144].

Зустрічаємо компаративні дослідження ві-
тчизняних учених, в яких представлено ре-
зультати аналізу зарубіжного досвіду підго-
товки педагогів обдарованих дітей і намічені 
шляхи його адаптації в систему вищої педаго-
гічної освіти України. Так, О. Золотарьова [7] 
аналізує систему такої роботи в Ізраїлі, яка 
є додатковою і здійснюється після отриман-
ня основної педагогічної освіти. В цій країні 
з 2015-2016 н. р. діє вимога обов'язкової сер-
тифікації та підвищення кваліфікації фахівців 
талановитих дітей.

В останні десятиріччя в Австралії виро-
блена і впроваджується комплексна державна 
стратегія розвитку обдарованих і талановитих 
дітей, спеціальна підготовка педагогів до робо-
ти з якими вважається одним з основних за-
собів поліпшення їхньої освіти. За висновками 
С.Кириченко [8], підготовка вчителів обдаро-
ваних учнів в Австралії та перспективи роз-
витку в цьому напрямі є одними з найкращих 
у світі, тому потребують вивчення та глибокого 
аналізу з метою впровадження в нашій країні. 
Згідно «Акту про народну освіту на Північних 
територіях» у школах рекомендується мати 
фахівця, який займався б питаннями ідентифі-
кації, підтримки та розвитку обдарованих ді-
тей [17]. Окрім цього, в Австралійському Союзі 
деякі штати вимагають у вчителів обдарова-
них диплом про вищу освіту та / або спеціаль-
ну сертифікацію, інші – тільки бажання вчити 
обдарованих учнів; майже в половині – спеці-
альний сертифікат.

Отже, в низці розвинених країн світу та Єв-
ропи склався позитивний досвід підготовки 
фахівців до роботи з обдарованими дітьми, 
який необхідно вивчати й адаптувати у ві-
тчизняну вищу педагогічну освіту. Виходячи 
з цього, таку роботу слід започаткувати комп-
лексно, одночасно в декількох напрямах:
 Організовувати спеціальні форми під-

готовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації (школи, курси, тренінги, воркшопи, 
майстер-класи, семінари тощо) для педагогів, 
які працюють з обдарованими дітьми і вже 
мають вищу освіту, але прагнуть підвищити 
свій професійний рівень у сфері обдарованос-
ті та набути спеціальну компетентність з роз-
витку дітей з різними видами обдарованості. 
Такі форми можна створювати в рамках ви-
щої та післядипломної, формальної й нефор-
мальної освіти [6]. Для вчителів-практиків, які 
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працюють з обдарованими дітьми, відповідні 
органи управління освітою повинні створити 
можливості для проходження міжнародних 
курсів, стажувань у країнах, які мають успіхи 
в сфері розвитку обдарованості. На рівні дер-
жави варто було б ініціювати можливість від-
криття в Україні стаціонарних міжнародних 
курсів, започаткованих ЕCHA. 
 Ввести в зміст освітніх програм під-

готовки майбутніх фахівців психолого-пе-
дагогічного профілю всіх спеціальностей 
навчальних дисциплін з вивчення науково-
методичних основ роботи з обдарованими 
дітьми. За останніми даними, кількість осіб 
з проявами різних видів обдарованості може 
бути до 15-30% від загальної вікової вибірки. 
Тобто, приблизно кожна 5-3 дитина в групі /  
класі може бути потенційно обдарованою. Від-
повідно до цього, будь-який вихователь / учи-
тель у дитячому колективі матиме таланови-
тих особистостей, для розвитку загальних чи 
спеціальних здібностей яких йому потрібно 
мати спеціальні знання й навички. 

Для цього необхідно використовувати мож-
ливості освітнього процесу ЗВО [10], з одно-
го боку, імплементувавши основні положення 
концепції обдарованості та теоретико-мето-
дичні засади використання технологій / мето-
дів розвитку обдарованості в зміст психолого-
педагогічних дисциплін, які вивчають майбутні 
вчителі, вихователі, психологи, соціальні пра-
цівники. З іншого боку, в межах як норма-
тивної, так і варіативної частин навчального 
плану підготовки здобувачів вищої освіти слід 
вводити спеціальні курси, метою яких є ви-
вчення різних аспектів роботи з обдарованими 
дітьми. 
 Здійснювати підготовку педагогів до

роботи з обдарованими дітьми в контексті 
набуття ними інклюзивної компетентнос-
ті. Вважаємо [4], що особистості з проявами 
різних видів обдарованості завдяки наявності 
неординарних здібностей істотно відрізняють-
ся від більшості дітей кожної вікової групи, які 
мають так звані «типові» (середні) показники 
розвитку та особистісні характеристики, що 
відповідають прийнятим фізіологічним, психо-
логічним, соціальним нормам. Вони є категорій 
осіб з особливими потребами, для розгортання 
потенціалів і розвитку здібностей яких, досяг-
нення високих результатів у відповідному виді 
діяльності необхідно створювати сприятливі 
умови, використовувати додаткові матеріальні 
та педагогічні ресурси, забезпечувати систе-
матичний психолого-педагогічний супровід.

У педагогічних ЗВО України розпочата під-
готовка асистента вихователя / вчителя як 
партнера педагога в інклюзивній групі / кла-
сі, в зміст якої варто також ввести питання, 
пов’язані зі створенням сприятливих умов для 
обдарованих дітей як особистостей з особли-
вими освітніми потребами. Такі фахівці мають 

оволодіти навичками використання техноло-
гій розвитку здібностей і обдарованості дітей 
в умовах інклюзивного освітнього простору.
 Започаткувати підготовку педагогів

обдарованих дітей як окрему спеціалізацію 
чи додаткову спеціальність. У контексті ре-
формування вищої педагогічної освіти були 
внесені зміни в перелік галузей знань і спеці-
альностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти [12]. Так, освітні про-
грами здобуття вищої освіти за спеціальнос-
тями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова 
освіта», 016 «Спеціальна освіта» передбачають 
підготовку з другої спеціальності або додат-
кової спеціалізації для здобуття відповідної 
професійної педагогічної кваліфікації. Проте, 
у визначеному списку спеціальностей / спе-
ціалізацій поки що немає «педагога обдарова-
них дітей», введення посади якого може бути 
найближчою перспективою для вдосконалення 
підготовки фахівців для роботи з обдаровани-
ми дітьми. 

Наразі, дотримуючись законодавчого поля 
та виходячи з автономії ЗВО, в межах освітніх 
програм (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, 
05 Соціальні та поведінкові науки та ін.) можна 
започаткувати підготовку майбутніх фахівців 
соціономічного профілю як координаторів / 
консультантів у роботі з обдарованими дітьми 
двома способами:

– введення відповідної спеціалізації як
«складової спеціальності, що визначається ви-
щим навчальним закладом та передбачає про-
фільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 
освітньо-наукову програму підготовки здобу-
вачів вищої та післядипломної освіти» [6]; 

– упровадження нових перспективних про-
фесій, зокрема, «андрагог», «тьютор», «моде-
ратор», «фасилітатор» тощо [9]. 
 Проводити обов’язкову сертифікацію

педагогів, які працюють з обдарованими ді-
тьми. У нашій країні започаткована добро-
вільна сертифікація педагогічних працівників 
[13], метою якої є виявлення та стимулювання 
педагогів з високим рівнем професійної май-
стерності, що володіють методиками компе-
тентнісного навчання і новими освітніми техно-
логіями та сприяють їх поширенню. З огляду 
на це, з одного боку, вважаємо, що виховате-
лі / вчителі, які успішно пройшли таку оціню-
вальну процедуру, мають бути рекомендовані 
для до роботи з обдарованими дітьми. З дру-
гого боку, педагоги, які працюють із здібними 
й талановитими учнями обов’язково повинні 
мати сертифікат, успішно пройшовши етапи 
вивчення й оцінки свого досвіду роботи та про-
фесійної компетентності. 

Отже, не протиставляючи обдарованих осо-
бистостей іншим категоріям дітей, вважаємо, 
що вони нерідко піддаються «педагогічній се-
грегації». Обдаровані особистості оцінюються 
сучасним суспільством як важливий «людський 
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капітал», від кількості та якості якого суттєво 
залежить соціально-економічний, культурний 
розвиток конкретної країни та її місце на сві-
товій арені. Вони потребують особливої ува-
ги й допомоги компетентного педагога, який 
зможе створити умови для їх творчої само-
реалізації та задоволення особливих освітніх 
потреб. Реформуючи вітчизняну систему ви-

щої освіти в умовах євроінтеграції, необхідно 
вивчати й адаптувати досвід зарубіжних країн 
щодо введення спеціальних дисциплін у під-
готовку всіх майбутніх фахівців психолого-пе-
дагогічного профілю, з одного боку. З другого 
боку, нагальною потребою стає введення спе-
ціальної посади «педагог обдарованих дітей» 
та відповідної підготовки такого фахівця. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Аннотация 
Выделены противоречия в работе с одаренными детьми в дошкольных учреждениях и в школе. По-
казана необходимость приобретения педагогами специальной компетентности для работы с способны-
ми и талантливыми детьми. Проанализирован зарубежный опыт специального образования педагогов 
одаренных детей. Определены перспективы его внедрения в отечественной высшем педагогическом 
образовании. Обоснованно перспективные направления создания системы работы, направленной на 
создание условий для приобретения будущими педагогами специальной компетентности для развития 
одаренности детей. 
Ключевые слова: одаренность, творчество, одаренные дети, подготовка педагогов к развитию одарен-
ности детей.
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PREPARATION OF FUTURE CREATIVE EDUCATORS 
OF GIFTED CHILDREN IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary
The contradictions and problems in working with gifted children in pre-school and school establishments are 
singled out. The necessity of acquiring special competence of psychological and pedagogical profile for working 
with able and talented children is shown. The foreign experience in obtaining future educators of the corre-
sponding education for the organization of such a direction of professional and pedagogical activity is analyzed. 
The prospects of its introduction in the national system of higher pedagogical education are outlined. 
Keywords: talent, creativity, gifted children, preparation of teachers for the development of gifted children.




