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Запитом сьогодення є пошук обдарованих дітей з 
метою підтримки їхнього розвитку. Як показують спе-
ціальні дослідження 10 % людей здатні створювати 
культурні та технічні цінності, що складають благо-
получчя суспільства або окремих націй.

Ідентифікувати обдарованість складно, тому важ-
ко відповісти на запитання: кого вважати обдаровани-
ми? Відповідь ускладнюється, коли йдеться про дітей. 
Потенційні можливості дітей проявляються поступо-
во та нерівномірно. Науковий підхід до такого явища, 
як обдарованість, виник на початку ХХ ст. та вивчав-
ся А. Біне та Т. Сімоновим. Вони розробили першу 
шкалу, що дозволяла визначити рівень відхилень ро-
зумового розвитку дітей від вікової норми. Психоло-
гами також визнано, що рівень, якісна своєрідність та 

характер розвитку обдарованої дитини – це результат 
складної взаємодії спадковості (природних задатків) 
та соціального середовища, опосередкованого діяль- 
ністю дитини (ігровою, навчальною, трудовою). Та-
кож не можна ігнорувати роль психологічних ме-
ханізмів саморозвитку особистості, що становлять 
основу формування та реалізації індивідуальної  
обдарованості.

Наразі не існує єдиної думки щодо визначення 
поняття обдарованості, що трактується як сукупність 
здібностей, внутрішніх задатків та передумов, тобто 
як дар. Дехто вважає, що обдарованість – це явище, 
яке розвивається упродовж життя, завдяки зовнішнім 
факторам (навчанню, вихованню та навколишньому 
середовищу). Через те, що обдарованість виявляється 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

ФОРМУВАННя ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ 
ДО ДІяЛЬНОСТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
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в конкретних психічних процесах, прийнято розріз-
няти моторну, сенсорну, перцептивну, інтелектуальну 
обдарованість тощо [9]. 

При цьому обдарованість дітей може бути вста-
новлена та вивчена лише у процесі виховання і нав-
чання, а також залучення дитини до діяльності. Прояв 
розумової обдарованості у дитини пов’язано з можли-
востями дитячих років життя. Отже, необхідно мати 
на увазі, що у ранні дошкільні роки у дітей відбува-
ється швидкий розумовий розвиток, який є важливим 
внеском у становленні інтелекту [10].

Зміст діяльності з обдарованими дітьми передба-
чає реалізацію таких завдань: сприяння розвитку кож-
ної особистості; раннє виявлення обдарувань кожної 
дитини та сприяння їх розвитку можливими способа-
ми. Таким чином, можна виділити три взаємопов’язані 
проблеми у процесі навчання обдарованих дітей [11].

1. Особистісний розвиток обдарованих дітей – це 
зміна в інтелектуальній, емоційній та вольовій сфе-
рах дитини. Розвиток навчальної діяльності сприяє 
розвитку суб’єктності дитини, здатності бути авто-
ром, активним творцем життя, уміння ставити мету 
та шукати способи її досягнення; навчає ставитися до 
власних здібностей, як до ресурсів, а також прагнути 
їх максимально використовувати та виходити за межі. 
Розвиток особистості завжди пов’язано з появою пси-
хічних новоутворень. Цей процес відбувається через 
адаптацію та засвоєння соціокультурних норм, через 
розвиток уміння вчитися.

2. Досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісно-
го ставлення дитини до світу, а також система знань, 
умінь та навичок щодо розуміння іншого щодо діяль-
ності розвитку цінностей та смислів, розвитку мораль-
ної позиції та духовності, що постають змістом освіти.

3. Пошук вихователями більш ефективних форм 
занять: пошуково-дослідницька діяльність, спільна 
творча діяльність, індивідуальні заняття. Не можна не-
дооцінювати роль спільної діяльності з обдарованими 
дітьми, тому що від сформованості комунікативних 
умінь залежить їхня подальша соціальна адаптація. 

Для виховання обдарованих дітей у дошкільних 
навчальних закладах необхідно використовувати ін-
дивідуальні програми з урахуванням особливостей 
дітей, їхніх нахилів та інтересів. 

Також не менш важливою є спеціальна підготовка 
вихователів до роботи з обдарованими дітьми. Вони 
повинні бути чуйними, доброзичливими, уважними, 
емоційно стабільними, виявляти лабільність, плас-
тичність психіки та почуття гумору, позитивне само-
сприйняття. Невпевнені в собі, схильні переносити 
власні проблеми на дітей, емоційно нестійкі вихо-
вателі можуть завдати шкоди, адже обдаровані діти 
є не лише носіями таланту, а насамперед – людьми. 
В їхньому розвитку більше спільного зі звичайними 
людьми, ніж відмінного. До того ж, ставлення до об-
дарованих людей є суттєвою характеристикою сус-
пільства [12, 6].

Вихователь повинен володіти знаннями про види 
обдарованості. Це зумовлено тим, що до дітей з різ-

ними видами обдарованості потрібен індивідуальний 
підхід, інша система діяльності.

Для ефективної роботи з обдарованими дітьми 
необхідно впроваджувати програму супроводу таких 
дітей. Програма супроводу обдарованих дітей розроб-
ляється спільно зі суб’єктами навчально-виховного 
процесу дошкільного навчального закладу. Пропо- 
нуємо наступний алгоритм дій.

I. Діагностичний етап:
 • педагогічна діагностика;
 • психологічна діагностика;
 • спеціальна діагностика (поглиблена);
 • діагностичний моніторинг (аналіз динаміки 

розвитку).
II. Інформаційний етап: 
 • підбір літератури за тематикою;
 • створення банку інформації по роботі з обдаро-

ваними дітьми;
 • підготовка курсу лекцій та бесід з проблем об-

дарованості;
 • просвітницька діяльність зі суб’єктами освіт-

нього процесу. 
III. Підготовчий етап: 
 • визначення функцій суб’єктів навчально-ви-

ховного процесу; 
 • складання індивідуальної програми розвитку 

для кожної категорії спеціальної обдарованості; 
 • розроблення рекомендацій для батьків зі супро-

воду розвитку обдарованої дитини. 
IV. Розвиваючий етап: 
 • організація та проведення індивідуальних, гру-

пових занять з учнями (за індивідуальним планом); 
 • організація та проведення заходів щодо соціалі-

зації та адаптації обдарованої дитини у групі однолітків;
 • організація та проведення заходів, що формують 

розвивальне середовище для обдарованих дітей, з за-
лученням суб’єктів навчально-виховного процесу (вчи-
телі, вихователі, адміністрація, психолог, батьки та ін.). 

Окремо зупинимося на функції практичного пси-
холога з організації роботи з обдарованими дітьми.

Отже, діяльність психолога побудована наступ-
ним чином.

Діагностична діяльність – це здійснення психо-
логічної діагностики (початкової, поточної, підсумко-
вої) зі суб’єктами навчально-виховного процесу, а та-
кож збір та аналіз результатів педагогічної діагностики. 

Інформаційна діяльність – освіта батьків, учи-
телів, вихователів з проблем виявлення, супроводу та 
розвитку обдарованості. 

Аналітична діяльність – аналіз та інтерпретація 
отриманих результатів, створення узагальнюючих да-
них, підведення підсумків попередніх етапів.

Корекційно-розвивальна діяльність – це ор-
ганізація заходів з адаптації та соціалізації обдаро-
ваної дитини. Корекція емоційних та поведінкових 
порушень, участь у розвитку обдарованої дитини 
(індивідуальні та групові заняття, надання допомоги 
вихователям та фахівцям при складанні програм інди-
відуального розвитку обдарованої дитини).
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Пропонуємо програму психологічного супроводу 
обдарованих дітей дошкільного віку.

Діагностична діяльність
У процесі вивчення здібностей дитини забороня-

ється ставити «діагноз», адже обдаровані діти мають 
лише потенційні можливості, що проявлятимуться за 
сприятливих умов. Ранні прояви спеціальних здіб-
ностей зустрічаються рідко. Частіше вони акценту-
ються у підлітковому віці, коли здійснюється діагнос-
тико-профорієнтаційна діяльність, тому психологи, 
вивчаючи прояви здібностей дошкільників, мають 
говорити про нахили конкретної дитини до певної ді-
яльності. Їхнє завдання полягає у тому, щоб допомог-
ти батька та вихователям спрямувати цікавість малю-
ка, підкреслити, що притаманні йому здібності – це 
своєрідні психологічні реалії сьогодення та саме від 
дорослих залежить їх розвиток [13].

Отримати й уточнити інформацію про наявність 
у дитини здібностей допоможуть відповідні діаг- 
ностики.

Спостереження
Мета: первісне виявлення загальних здібностей та 

обдарованості дитини, її нахилів, уподобань, інтересів.
Бесіди з дітьми
Мета: уточнення відомостей про характер уподо-

бань та інтересів дитини. 
Аналіз продукції дитячої діяльності

Мета: поглиблення інформації про загальне коло на-
явних у дитини інтересів, нахилів, здібностей, уподобань.

Застосування вербально-ігрової методики  
«Я люблю...»

Мета: з’ясування загального кола дитячих упо-
добань, зацікавлень і нахилів.

Застосування методики «Завершення речень»
Мета: уточнення відомостей про інтереси, нахи-

ли, уподобання дитини.
Застосування ігрової методики «Художник 

чи мислитель»
Мета: визначення ліворукості, домінування ху-

дожніх чи інтелектуальних здібностей (з урахуванням 
особливостей діяльності кори великих півкуль голов-
ного мозку).

Розумову обдарованість дошкільників визнача-
ється за допомогою:

 • шкали інтелекту Векслера, що складається з 
п’яти субтестів на розв’язання навчальних завдань, 
рухову координацію та пізнання зорових стимулів 
(лабіринти, завершення картинки, конструювання з 
кубиків, геометричні схеми тощо); 

 • тесту Торренса на визначення рівня розвитку 
мислення, уяви, здібностей (конструювання картин, 
завершення карти тощо); 

 • шкали інтелекту Станфорд–Біне, що надає 
змогу визначити розумовий вік дитини та виявити ко-
ефіцієнт її інтелекту.

Інформаційна діяльність
На цьому етапі пропонуємо проводити з батьками 

та вчителями тематичні лекторії. Подано орієнтовну 
тематику лекторіїв.

• Розумове виховання та розвиток пізнавальної 
діяльності у підлітковому віці.

• Як виховати у підлітка інтерес до набуття знань?
• Спрямованість особистості та розвиток зді-

бностей у підлітка.
• Потреби та інтереси підлітка.
Аналітична робота 
На цьому етапі здійснюється узагальнення та ана-

ліз результатів. Підібраний психологічний інструмен-
тарій дозволяє встановити рівень творчих здібностей 
учнів та виявити творчо обдарованих дітей серед се-
редньої та старшої школи. За результатами діагнос-
тичного матеріалу психолог створює узагальнюючу 
таблицю та розробляє методичні рекомендації для ро-
боти з обдарованими учнями для учителів та батьків.

Корекційно-розвивальна діяльність 
Метою цього етапу є створення умови для особис-

тісного розвитку обдарованих дітей. На нашу думку, 
розуміння та розвиток обдарованих дітей буде відбу-
ватися ефективно, якщо вихователь буде креативною, 
творчою особистістю, а також є зразком для інших. 
Це означає, що для особистості вихователя має бути 
характерним:

–• високий рівень професійної підготовки;
–• знання програми та володіння конкретними ме-

тодиками;
–• загальна психологічна та педагогічна підготовка;
–• творчий підхід та високий професіоналізм;
–• володіння особливостями, властивими обдаро-

ваним дітям;
–• уміння забезпечити оптимальні умови розвитку 

дітей;
–• уміння співпрацювати та спілкуватися з дити-

ною;
–• особистісна готовність до роботи з обдаровани-

ми дітьми;
–• наявність спеціальних здібностей та навичок, 

що дозволяють зацікавити дітей процесом діяльності. 
Ми пропонуємо доробку семінару-тренінгу для 

вихователів «Психологічні основи роботи з обдаро-
ваними дітьми». 

Метою семінару-тренінгу є формування готов-
ності вихователів до роботи з обдарованими дітьми; 
розширення діапазону творчих здібностей виховате-
лів; усунення труднощів, що виникають у роботі з об-
дарованими дітьми.

Тривалість: 1,5 години.
1. Вправа «Знайомство» портрет 

у променях сонця (10 хв)
Мета: підвищити самооцінку, налаштувати на успіх.
Учасники отримують аркуші паперу, на яких ма-

люють сонце з багатьма промінчиками. На промінцях 
необхідно написати власні позитивні якості (добрий, 
розумний тощо).

2. Вправа «Очікування» (5 хв)
Матеріали: плакат «Пісковий годинник». Для 

кожного учасника паперові «піщинки», ручки.
Ведучий пропонує учасникам на «піщинках» за-

писати власні очікування від тренінгу. Кожен учасник  



51

МАЙСТЕР-КЛАС

зачитує своє очікування та прикріплює на плакаті «Піс-
ковий годинник», заповнюючи його верхню частину.

3. Вправа «Асоціації» (10 хв)
Матеріали: плакат «Обдарованість», смужки па-

перу для кожного учасника, маркери.
Учасникам пропонується на цих смужках записа-

ти власні асоціації (думки, фантазії тощо) з поняттям 
«обдарованість». Після цього кожний учасник зачитує 
асоціації та прикріплює смужку із записом на плакат. 
Вправа закінчується обговоренням.

4. Міні-лекція «Здібності, обдарованість, 
талант» (5 хв) [13]

Обдарованість дитини – це здібність, що більш 
розвинена у структурі особистості дитини. 

Обдарована дитина – це дитина, яка має вищий 
від однолітків рівень здібностей. Найвищий рівень 
розвитку обдарованості – талант, потім – геніальність.

Слово «талант» означає дарування та визначні 
природні здібності людини.

За рівнем розумового розвитку виокремлюють 
такі типологічні групи дітей:

 • обдаровані (2–3 %);
 • здібні (15–18 %);
 • діти із задовільним розвитком (50–55 %);
 • діти зі слабким розвитком (10–15 %).

Обдарованих особистостей можна зустріти в усіх 
верствах населення, незалежно від соціального стату-
су батьків. Якщо сімейні умови сприятливі, а родина 
робить усе можливе для всебічного розвитку дитини, 
її обдарованість може виявитися досить рано. Якщо 
раніше вважали, що обдаровані діти фізично слабші, 
серйозні та не цікавляться спілкуванням або спор-
том, то дослідження останніх років доводять, що такі 
діти мають значні переваги над однолітками в різних  
галузях знань. 

Вони раніше починають ходити та говорити, виріз-
няються кращим фізичним розвитком, комунікабельні, 
мають різноманітні інтереси та вподобання, високу 
пізнавальну активність, а також зосереджені на піз-
нанні. Вони навчаються краще за однолітків: швидше і 
простіше сприймають нову інформацію, ставлять бага-
то запитань, запам’ятовують більше інформації. Багато 
з них самостійно навчаються читати, легко засвоюють 
нові знання, швидко помічають взаємозв’язки між 
окремими явищами та вміють аналізувати.

Обдаровані діти здібні до абстрактного мислення, 
мають виняткову здатність виносити самостійні су-
дження, вони кмітливі, а інтереси цих дітей виходять 
за межі того, що цікавить їхніх однолітків. Найчасті-
ше вони тяжіють до спілкування з батьками, більш 
інтелектуально розвиненими однолітками або зі стар-
шими за віком дітьми.

Характерними особливостями обдарованих дітей 
дошкільного віку є пізнавальні здібності. Провід-
не місце у структурі пізнавальних здібностей займає 
здатність створювати образи, що відображають влас-
тивості предметів, їх загальну будову, співвідношення 
основних ознак або частин і ситуацій. До таких здіб-
ностей належать сенсорні, інтелектуальні і творчі.

Сенсорні здібності пов’язані зі сприйняттям ди-
тиною предметів та їх ознак. Вони становлять осно-
ву розумового розвитку малюка. Сенсорні здібності 
формуються з 3–4-х років. Засвоєння дошкільником 
еталонів призводить до виникнення ідеальних зразків 
властивостей предмета, що позначаються словами. 
Діти ознайомлюються з різними ознаками та система-
тизують їх: наприклад, оволодівають уявленнями про 
кольори, феномени рідної мови, еталони геометрич-
них форм тощо.

Основою розвитку інтелектуальних здібностей є 
не лише рівень та глибина інтелекту дитини, а його 
своєрідність. Характерною рисою дітей зі значними 
інтелектуальними здібностями є їхня пізнавальна 
активність – підвищена потреба у нових враженнях, 
розумовому навантаженні. Розумова активність таких 
дітей пов’язана з її саморегуляцією.

З раннього дитинства утворюється індивідуальне 
співвідношення загального рівня інтелекту та спе-
ціальних розумових здібностей. Таке співвідношення 
характеризує своєрідність розуму та може мати певну 
значущість для подальшого розвитку малюка.

Інтелектуальна своєрідність помітна у дошкіль-
ників, які мають високий рівень розвитку: одні діти 
добре вміють розмірковувати, інші привертають увагу 
кмітливістю у практичних питаннях; одним подоба-
ється працювати з комп’ютером, а іншим – доглядати 
за рослинами чи птахами; одним легко вдається ви-
являти помилки та неточності, а іншим – придумува-
ти нове, конструювати тощо. Варто зазначити, що у 
дитини можуть одночасно проявлятися різні розумові 
якості, тому що у кожного існують індивідуальні про-
яви інтелектуальних здібностей.

Зі спостереження стало зрозуміло, що діти відріз-
няються інтелектуальними здібностями у дошкільно-
му віці. Можна зустріти чітко виражених «математи-
ків», «біологів», «літераторів», хоча зазвичай інтереси 
малюка у цьому віці бувають різносторонніми і швид-
ко змінюються.

Творчі здібності пов’язані з уявою і дають ди-
тині змогу знаходити оригінальні способи та засоби 
розв’язання задач, придумати казку чи історію, склас-
ти гру чи намалювати малюнок.

Високі показники творчості дитини не гаран-
тують її творчих досягнень у майбутньому, а лише 
збільшують вірогідність прояву за наявності високої 
мотивації до творчості та оволодіння певними вмін-
нями. Важливим структурним компонентом творчого 
потенціалу дитини є пізнавальні потреби. Пізнаваль-
на мотивація виражається у формі дослідницької та 
пошукової активності дитини.

Практичні здібності відіграють важливу роль у 
житті людини. До цієї категорії зараховують організа-
торські та конструктивно-технічні здібності.

Початок зародження організаторських здібнос-
тей дитини можна спостерігати наприкінці раннього 
віку. Особливо яскраво вони виявляються та інтен-
сивно розвиваються під час ігрової діяльності. Діти 
з такими здібностями частіше за інших виступають  
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ініціаторами ігор, допомагають знайти кожному роль, 
вони спостережливі, практичні та комунікабельні. 
Такі діти не завжди виконують у грі головні ролі, але 
за будь-яких обставин керують діями партнерів. Під 
час ігор діти з організаторськими здібностями часті-
ше за інших помічають недоліки у виконанні одно-
літками ігрових правил, проявляють самостійність, 
зацікавлюють інших дітей.

Дошкільний вік – це сприятливий період для роз-
витку таких практичних здібностей як конструктив-
но-технічні. Вони містять просторове бачення та уяву, 
уміння уявляти предмет в цілому та частинами (згід-
но з планом, схемою, описом). Дитяче конструювання 
містить процес створення конструкцій, побудов, де 
передбачається взаємне розташування частин та еле-
ментів, способи їх поєднання. Це успішно впливає на 
конструктивно-технічну діяльність таких дітей. 

У подальшому за допомогою конструктивно-
технічних здібностей діти успішно засвоюють такі 
шкільні предмети, як креслення, геометрія, фізика, хі-
мія, де необхідно уявляти сутність процесу, побудову 
механізмів тощо. Значні можливості для розвитку цих 
здібностей у дошкільному віці створює конструюван-
ня з різних матеріалів, конструкторів, використання 
технічних іграшок.

Спеціальні здібності дошкільників створюють 
сприятливі умови для формування спеціальних здіб-
ностей, насамперед художніх. На цьому етапі дитину 
залучають до різних художніх видів діяльності (спів, 
танці, ліплення, малювання), завдяки чому у неї роз-
виваються естетичні чутливість, сприймання тощо. У 
них рано починають розвиватися музичні здібності. 
Вони виявляються у високій музикальності, що міс-
тить як відчуття ладу (здатність емоційно відгукува-
тися на музику), так і тонке диференційоване сприй-
мання музики (слуховий компонент музичності). 

Музичні здібності дитини виявляються у слухо-
вому уявленні. Музично-репродуктивна здатність 
дитини у поєднанні з ладовим відчуттям, на думку 
Б. Теплова, є основою гармонійного відчуття. Висо-
корозвинене музично-ритмічне відчуття виявляється 
у здатності активно переживати музику, відчувати 
емоційну виразність музичного ритму і точно його 
відтворювати, що також є показником музичних зді-
бностей. Музична обдарованість не вичерпується 
музикальністю. У дитини можуть бути наявні інші 
якості: багатство уяви, особливості пам’яті, уваги, 
життєвий досвід тощо.

Музичні здібності досить багатогранні. У дошкіль-
ному віці активно розвиваються музично-рухові зді-
бності, різними є прояви обдарованості у цій галузі. До 
них належить здібність сприймати музику, відчувати 
виразність, безпосередньо й емоційно відгукуватися 
на неї, оцінювати красиве в музиці та русі, ритмічну 
виразність, виявляти музичний смак у межах мож-
ливостей цього віку. Особливої уваги заслуговує зді-
бність дітей виразно, невимушено, ритмічно рухатися 
під музику. Вона, за даними Н. Ветлугіної (вивчала її 
прояви у музичних іграх дошкільників), виявляється у:

1) захопленні рухом під музику, радісній готов-
ності виконувати поставлені завдання, пов’язані з  
музикою; 

2) безпосередньому, істинному передаванні ігро-
вого образу, спробах втілитися в нього, пошуках 
точних рухів, що відповідають характеру музики і  
сюжету гри; 

3) довільності рухів (умінні підкорити їх ритму 
музики, бути у часі та просторі, колективі, а також ви-
являти швидку реакцію, ініціативу, кмітливість); 

4) ритмічності рухів, що засвідчує правильність 
відчуття метроритмічної пульсації, акцентів сильних 
долей метра; 

5) прояві творчої ініціативи, вигадки, що виявля-
ються у придумуванні, творенні окремих елементів 
музичної гри.

Серед спеціальних здібностей також виділяють 
літературні. Вони є складним видом здібностей, що 
визначають успіх у літературній діяльності. Особливу 
роль відіграє поетичне сприймання дійсності, спосте-
режливість, образне мислення, творча уява, образна 
пам’ять, точна та виразна мова. Активний розвиток 
літературних здібностей належить до пізнішого періо-
ду (шкільний вік). Перші прояви спостерігаються у се-
редньому та старшому дошкільному віці через словес-
ну творчість дітей, елементи якої іноді проявляються в 
більш ранній період, а також в ігровій діяльності.

Іншим видом дитячої словесної творчості є скла-
дені ними казки, вигадані продовження історій та 
розповідей. Перші дитячі розповіді, казки, вірші за 
формою і змістом досить примітивні, наслідувальні, 
однак вони мають значення для розвитку психіки ди-
тини в цілому.

Розвиток словесної творчості передбачає вдо-
сконалення компонентів літературних здібностей. У 
перші роки життя – у ранньому та дошкільному ди-
тинстві – особливої значущості має розвиток у ди-
тини здібності адекватно сприймати вірші та вміння 
насолоджуватися художньою літературою. Це розви-
ває поетичний слух, наявність якого допомагає краще 
відчувати красу та багатство мовлення, що є важли-
вою передумовою для розвитку художніх здібностей 
(Б. Теплов, О. Запорожець, П. Якобсон та ін.).

У дошкільному віці також зароджуються теа-
тральні здібності. Діти, які їх виявляють, володіють 
високою художньо-образною виразністю, живою уя-
вою, емоційною чутливістю та пам’яттю. Театральні 
здібності дошкільників розвиваються у різних ви-
дах театрально-ігрової діяльності (ігри-драматизації, 
ляльковий театр тощо). Цьому сприяють спеціальні 
вправи, заняття з дітьми, спрямовані на розвиток ін-
тонації, міміки, жестів, пози, ходи тощо.

Головне завдання дошкільного закладу, виховате-
лів, психолога та батьків – це створення сприятливих 
умов для прояву та всебічного гармонійного розвитку 
здібностей малят. Також необхідно подбати про можли-
вість подальшого вибору – осмисленого та виваженого.

Отже, характерними особливостями обдарованих 
дітей є висока пізнавальна активність та розвинений  
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інтелект, що виходить за межі вікових особливостей; 
багата фантазія, творчість, винахідливість, емоційна 
безпосередність, розвинене почуття гумору, швидка 
реакція на несправедливість; високий енергетичний рі-
вень, чітка моторна координація, фізична стабільність.

5. Вправа «Чарівна скринька» (10 хв)
Матеріали: «чарівна скринька» з набором різних 

предметів.
Учасники мають придумати колективну казку. 

Вправа проходить у загальному колі. Кожен учасник 
обирає предмет із «чарівної скриньки». Розповідь по-
чинає ведучий: «Колись давним-давно, а може недав-
но, а може і в наш час жили-були...»

Далі черга розповідати переходить до учасника, 
який сидить поряд із ведучим. Його завдання – не 
лише продовжити розповідь, але й ввести в сюжет 
спільної казки історію про вибраний предмет із «ча-
рівної скриньки».

Наступний учасник приєднується до розповіді, не 
віддаляючись від спільної основи казки та додаючи 
нові деталі. Для подолання «глухого кута» казки ве-
дучий може вносити додаткові інструкції. Наприклад: 
«А зараз увага! Наше королівство у небезпеці. Нам за-
грожує засуха (паводок, голод, вірус тощо). Потрібно 
терміново щось робити...»

Історія проходить 1–2 кола. До закінчення третьо-
го кола казка повинна підійти до логічної розв’язки. 
Після завершення проводять обговорення.

6. Ділова гра «Прояви свою творчість» (10 хв)
Матеріали: малюнки стимульного матеріалу ме-

тодики Торренса, олівці.
Учасники тренінгу отримують малюнки стимуль-

ного матеріалу методики Торренса [3]. Дітям пропо-
нується домалювати їх і дати оригінальні назви.

Потім учасники розповідають про те, що намалю-
вали та визначається найоригінальніший малюнок. 

7. Вправа «Портрет» (20 хв)
Матеріали: плакати, маркери.
Завдання: об’єднати  учасників тренінгу у дві ко-

манди. Запропонувати кожній команді створити порт-
рет: команда № 1 має намалювати «Портрет ідеального 
вчителя», команда № 2 – «Портрет обдарованого учня».

Після закінчення роботи команди обирають лю-
дину, яка презентує плакат. Вправа закінчується об-
говоренням.

8. Тест «Творчі здібності» [7]
Мета: визначення творчого потенціалу особистості.
Інструкція. Оцініть в балах (від 1 до 10), наскіль-

ки типовими для вас є наступні характеристики вашої 
поведінки. Бали виставляються наступним чином: 

 • 10 балів – велика відповідність тому що сказано;
 • 9–6 балів – відповідність значна;
 • 5 балів – на середньому рівні;
 • 4–2 бали – ваш рівень нижче середнього;
 • 1 бал – це вам не властиво. 

Текст опитувальника
1. Чи допитливі ви? Чи сумніваєтеся ви в очевид-

ному? Чи турбує вас, що, як, чому, чому ні? Чи полюб-
ляєте ви збирати відомості?

2. Чи спостережливі ви? Чи помічаєте ви зміни, 
що відбуваються навколо вас? 

3. Чи сприймаєте ви чужу точку зору? Коли ви з ки-
мось не згодні, чи здатні ви зрозуміти того, з ким незгод-
ні? Чи можете ви поглянути на проблему по-новому? 

4. Чи готові ви змінити точку зору? Чи відкриті 
ви для нових ідей? Якщо хтось робить доповнення до 
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вашої ідеї або вносить до неї зміни, чи готові їх при-
йняти? Чи шукаєте ви нові ідеї, замість того щоб до-
тримуватися своїх?

5. Чи вчитесь ви на власних помилках? Чи може-
те ви усвідомити невдачу, при цьому не покладаючи 
рук? Чи розумієте ви, що поки не здалися, ще не все 
втрачено? 

6. Чи користуєтеся власною уявою? Чи питаєте ви 
себе: «А що буде, якщо ...»? 

7. Чи помічаєте риси схожості між речами, що, 
як здається, не мають нічого спільного (наприклад, 
щось спільне між рослиною пустелі та наполегливою 
людиною)? Чи використовуєте звичайні речі за ін-
шим призначенням (наприклад, склянку в якості вази  
для квітів)? 

8. Чи вірите в себе? Чи розпочинаєте ви будь-яку 
справу з упевненістю, що виконаєте її? Чи вважаєте 
себе здатним знаходити розв’язання проблем? 

9. Чи намагаєтеся ви утримуватися від того, щоб 
давати оцінки іншим людям, чужим ідеям, новим си-
туаціям? Чи чекаєте, поки не набереться достатньо 
відомостей, щоб зробити певний висновок? 

10. Чи схильні знаходити в будь-якій справі інте-
рес? Чи станете ви займатися тим, що виглядає без-
глуздим? Чи вірите ви в себе настільки, щоб бути під-
приємливим та ризикувати? Чи пропонуєте рішення, 
що можуть бути відкинуті іншими? 

Підрахуйте набрану вами суму балів та визначте 
власний показник творчого потенціалу: 

–• 80–100 балів – потенціал дуже великий; 
–• 60–80 балів – ви творча особистість; 
–• 40–60 балів – ви не гірше ніж більшість; 
–• 20–40 балів – ви не настільки творча особис-

тість, як більшість;
 • 10–20 балів – вам необхідно відвідувати май-

стер-класи з творчою спрямованістю.
9. Вправа «Очікування»  

(«Пісковий годинник») (5 хв)
Кожен учасник говорить, чи справдились його 

очікування. Якщо «так», то «піщинки» падають на 
дно годинника. 

9. Підведення підсумків (5 хв)
Учасники закінчують фразу «Мені сьогодні…».
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