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ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ
З ОБДАРОВАНИМИ ДIТЬМИ

В УМОВАХ ЗВИЧАЙНОГО УЧНIВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

У статтi висвiтленi основнi ознаки обдарованої дитини та з урахуванням цих особливостей
окреслено загальнi, виправданi й доцiльнi пiдходи до органiзацiї роботи з обдарованими
дiтьми на уроках фiзики у закладах загальної середньої освiти.
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Вступ
Проблема роботи з обдарованими дiтьми не є новою та, тим не менш,

залишається актуальною вже тривалий час. Її актуальнiсть у навчальному
процесi та спроби вирiшення у закладах загальної середньої освiти висвiтлено
у публiкацiях багатьох дослiдникiв. Нажаль, у переважнiй кiлькостi випадкiв
увагу акцентовано на органiзацiї роботи з обдарованими дiтьми у спецiально
органiзованих профiльних класах, де бiльшiсть учнiв мають високий пiвень
навчальних досягнень та бiльшiсть iз них є професiйно орiєнтованi. Аналiз
лiтератури свiдчить, що обдарованi «одинаки» так i залишаються «одина-
ками» не маючи можливостi повноцiнно розвиватися в умовах звичайного
учнiвського колективу.

Тому, за мету дослiдження ставимо винайдення найбiльш продуктивних
та доцiльних методiв та прийомiв навчання обдарованої дитини на уроках
фiзики в умовах звичайного (рiзнорiвневого) учнiвського колективу.
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Основна частина
Зважаючи на сучасний розвиток науки i технiки, лавиноподiбний потiк

наукової iнформацiї перед системою освiти постають новi завдання з пiд-
готовки особистостi до плiдної й творчої дiяльностi. В сучаснiй освiтi роль
вчителя роздiляють на: дисциплiнарну (подання курсу, предмет вивчення);
стимулюючу (керiвництво групою та взаємодiя); опорну (допомога); паритету
(пiдтримка, спiвучасть у завданнях); оцiнювання (визнання дiйсними шляхи
та досвiду); регулюючу (переговори мiж очiкуваннями та потребами).

Видiляючи iз загального учнiвського колективу обдаровану дитину, до-
цiльно брати до уваги її iнтелектуальнi особливостi. Обдарованi дiти на
вiдмiну вiд своїх однолiткiв:

• мають велику потребу в розумовому навантаженнi, iнодi вiддаючи їй
перевагу над рiзними видами матерiального заохочення;

• володiють високою загальною активнiстю розуму, здатною до iнтенсив-
них i напружених розумових зусиль;

• легко мобiлiзують сили для досягнення пiзнавальної мети, вiдрiзняються
здiбнiстю до зосередження, тривалої пiдтримки розумової напруги, до
швидкого вiдновлення розумових зусиль;

• мають потребу у вiдновленнi та ускладненнi розумового навантаження;
• здатнi до класифiкацiї, систематизацiї, схильнi до засвоєння енциклопе-

дичних знаннi;
• мають сильно розвиненi формальнi аспекти думок i iнтелекту;
• легко висувають новi ходи думок, домисли, несподiванi припущення;
• часто дивують несподiваними зiставленнями, узагальненнями, якi вiдрi-

зняються великою оригiнальнiстю;
• володiють великою розумовою самостiйнiстю;
• характеризуються дуже високим темпом розумового розвитку.

Найчастiше виявляється передусiм один iз наступних мотивiв:
• визнання дорослих (оточуючого середовища), однолiткiв, батькiв;
• бажання оволодiти певною професiєю;
• самоствердження;
• загальна зацiкавленiсть;
• зрозумiння своїх можливостей;
• отримання певних результатiв;
• спроби самовдосконалення.
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Головним чинником плiдної роботи є пiдтримка вчителя (обов’язкова вiд-
повiдь на всi питання, що ставить учень) та найтiснiший зв’язок змiсту,
методiв роботи та технологiчних прийомiв з «мрiєю» дитини.

Розглянемо детальнiше можливi кроки по досягненню певної мети учня.
Маючи метою самоствердження дитина виходить iз позицiй «я це мо-

жу». Таким чином учень себе мотивує для того щоб самому переконатися що
вiн дiйсно це може. Наприклад, розв’язання лише 1-ї задачi (складної та за-
плутаної) за певний час дає змогу стверджувати, що це саме так. Прикладами
таких завдань можуть бути:

1) розв’язання задач iз уявно простим типом розв’язку;
2) розв’язання кiлькома способами;
3) знайти розв’язок iз мiнiмальною кiлькiстю крокiв.

Загальна зацiкавленiсть: витiкає з попереднього але в переважнiй бiль-
шостi випадкiв є бажання перевiрити практично результати отриманi на
аркушi паперу. Задачi абстрактного характеру зовсiм не пiдходять. Слiд
використовувати цiкавий, конкретний, практичний змiст та бажано мати мо-
жливiсть експериментальної перевiрки.

Визнання однолiткiв: як правило розв’язанi кимось «цiкавi» задачi не
викликають зацiкавленостi у iнших, а отже обдарована дитина не отримує
визнання однолiткiв, але фiзика - наука експериментальна: експеримент є
критерiєм iстини, а отже i причиною визнання. Вiдповiдi на питання типу:

• Як ти гадаєш що буде якщо . . . ?
• Як за допомогою: (перелiк приладiв) перевiрити щось?
• Як змiниться результат якщо . . . ?
• Чи завжди виконується . . . ?

мотивують не лише особу вiдповiдальну, але й тих, хто навколо неї знаходи-
ться (привертає увагу).

Вчитель дає не лише можливiсть провести якийсь дослiд, але й наблизити
до визнання необхiдностi проведення деяких попереднiх розрахункiв.

Бажання оволодiти певною професiєю:
• Добiр задач певного профiлю;
• Розв’язок «дорослих» задач, зростання вiдповiдальностi;
• Участь у гуртках однодумцiв;
• Практична перевiрка результатiв;
• Спiвробiтництво з науковцями вузiв певного профiлю;
• В переважнiй бiльшостi випадкiв задача постає одна, але для довготри-

валого розв’язку (створення моделi, виявлення перiодичностi явищ).
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Визнання дорослих : самовиховання певних якостей, та набуття вмiнь та
навичок з метою їх наочного виявлення при спiлкуваннi з дорослими.

Враховуючи вище зазначене в умовах звичайного учнiвського колективу
продуктивну роботу з обдарованим дiтьми можна подiлити на такi рiзновиди:

• Навчання на пiдвищенiй швидкостi («попереду потяга»);
• Навчання на високому рiвнi складностi;
• Творча робота.

Навчання на пiдвищенiй швидкостi може бути органiзоване кiлькома
способами, наприклад:

• Пропонується велика кiлькiсть якiсних задач на обмежений час (поки
вчитель розбирає запропонованi для всього класу);

• Зараховуються на оцiнку лише тi задачi, якi були повнiстю та правильно
розв’язанi ранiше нiж вiдбулося її обговорення та вирiшення з iншими
учнями;

• Навчання «без домашнього завдання»: учень має встигнути зробити все
в класi (звичайно, що домашнє завдання iндивiдуальне), але доцiльно
запропонувати якесь нестандартне завдання для виконання «за бажан-
ням»).

Навчання на високому рiвнi складностi передбачає пропозицiю:

• учневi iндивiдуальних задач за темою, що вивчається, але з великим
«кроком складностi»: вони дозволять уникнути механiчного «вiдпрацю-
вання калiграфiї»;

• двом учням великої кiлькостi складних та нестандартних задач: подi-
лившись мiж собою, кожен з них вирiшує половину, а потiм розповiдає
iншому: взаємонавчання не лише економить час, але й покращує рiвень
засвоєння матерiалу.

Творча робота:

• Виконання експериментальних завдань за наданим обладнанням, але без
iнструкцiї до виконання;

• Виконання експериментальних завдань: за наданим методом проведен-
ня, але без iнструкцiї та визначеного обладнання;

• Пошук помилок у вiдповiдях однокласникiв, у розв’язках задач, у пред-
ставлених логiчних ланцюжках пояснень фiзичних явищ, принципах
роботи приладiв i т. iн.;

• Складання цiкавих задач та створення приладiв.
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Висновки
Пiдводячи пiдсумки, зазначимо, що проведене дослiдження дає пiдстави

стверджувати, що органiзацiя продуктивної роботи з обдарованими дiтьми
реальна не лише у профiльних класах. У звичайних учнiвських колективах
вона також реальна, але вимагає вiд учителя значної мобiльностi, винахiдни-
цтва та вмотивованостi. Пiдтримка та розвиток природнiх здiбностей дитини
— свята задача дорослих, що її оточують, i вчитель у цьому вiдiграє первин-
ну роль, а тому має вiдповiдати усiм вимогам, що сучасна освiта висуває до
нього.

Дослiдження не є завершеним, тому перспективи подальшої роботи ба-
чимо у детальному розкриттi зазначених рiзновидiв роботи з обдарованими
дiтьми в умовах звичайного учнiвського колективу.
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Organization of work with gifted children in the conditions of an
ordinary student’s staff

The article highlights the main features of a gifted child and, taking into
account these features, outlines general, justified and appropriate approaches to
the organization of work with gifted children in physics classes in institutions of
general secondary education.
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activity, meaningfulness.
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