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від віку. Термін «ціложиттєве навчання» ("lifelong 
learning") Рада Європи запровадила ще у 1960-х ро-
ках. Це поняття передбачає, що особистість, для того, 
щоб рухатися у руслі епохи, має вчитися впродовж 
життя, набувати нові знання та компетенції, опанову-
вати нові технології, розуміти нову літературу та нове 
інформаційне довкілля. Поняття «ціложиттєвого нав-
чання» (ЦН) передбачає, що суспільство і його освітні 
та професійні інституції, надають особистості мож-
ливість такого навчання. Програма ЦН має бюджет у 
розмірі 7 млрд євро. В її рамках також фінансуються 
підпрограми:

 • COMENIUS (1047 млн євро);
 • ERASMUS (3144 млн євро);
 • LEONARDO DA VINCI (1725 млн євро);
 • GRUNTVIG (358 млн євро).

Також 369 млн євро – Єврокомісія виділила в 
межах трансверсивної програми, метою якої є вироб-
лення та ухвалення рішень в освітній сфері, а також 
піар освітніх програм ЄС. Ці заходи буде довершено 
новою програмою «Жан Моне» (170 млн євро), що 
присвячена вивченню євроінтеграції [2].

Угорщина є країною-членом ЄС з 2004 р., тому 
вона активно бере участь в освітніх програмах, про-
понованих ЄС і, як засвідчують результати – досить 
успішно. Деякі угорські загальноосвітні середні шко-
ли протягом багатьох років залучені до підпрограми 
COMENIUS, метою якої є обмін учнями різних шкіл 
та країн, сприяння розвитку шкіл та підвищенню ква-
ліфікації вчителів тощо. Підпрограма розрахована на 
використання природної зацікавленості дітей. Запа-
лені новизною та незвичним середовищем учні, які 
беруть участь у проектах, з ентузіазмом розв’язують 

Помітні зміни в системі освіти Угорщини відбули-
ся у зв’язку з її вступом до ЄС у 2004 році. По-перше, 
це відбулося завдяки фінансовій підтримці з боку 
cтруктурних фондів ЄС; по-друге, завдяки активній 
участі ЄС у розвитку освітньої політики країни. На 
період 2004–2006 рр. у межах Першого плану націо-
нального розвитку Угорщини Європейським Союзом 
країні було виділено приблизно 400 млн євро на вдо-
сконалення інфраструктури, обладнання шкіл та ВНЗ, 
а також на розвиток освітнього змісту, методології та 
професійно-технічного навчання. Окрім того, Угор-
щина є активним учасником процесу впровадження 
освітньої політики на європейському рівні та ви-
користовує можливості, що пропонуються ЄС щодо 
взаємного навчання, обміну досвідом та практика-
ми в усіх аспектах навчання та набуття практичного  
досвіду [5].

За соціологічними дослідженнями наявність єв-
ропейської ідентичності в особистості є одним з го-
ловних чинників, що визначає його підтримку євро-
пейської інтеграції. Можна припустити, що саме ця 
аргументація спонукала ухвалити наприкінці 1980-х –  
на початку 1990-х значну кількість освітніх про-
грам ЄС, серед них: COMETT, LINGUA,  TEMPUS, 
LEONARDO DA VINCI, SOCRATES та COMENIUS.

Перші освітні програми Європейської спільно-
ти з’явилися в 1987−1990 роках. Однією з успішних 
була і залишається програма університетських обмі-
нів ERASMUS (European Community Action Scheme 
for the Mobility of University Students), девізом якої 
є: «Привести студентів до Європи; принести Європу 
всім студентам». Ця програма створена з метою надан-
ня підтримки у навчанні всім бажаючим незалежно  
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завдання у групах з дітьми різних національностей. 
Їхню мотивацію підвищують інтернаціональне се-
редовище і перспектива виразити себе, демонструю-
чи проекти на оригінальні теми («Математична про-
гулянка містом», «Антигравітація», «Хвилі» тощо), 
а також можливість покращити навички спілкування 
іноземною мовою. Серед угорських навчальних за-
кладів, що беруть участь у цій програмі, назвемо такі:

 • гімназія імені Юрісіха Міклоша (Jurisich Miklos 
Secondary Grammar School of Koszeg), що у проекті з 
1999 року. У 2009 р. в рамках програми навчальний 
заклад співпрацював з Іспанією (тема «Місто як пред-
мет та джерело навчання») Португалією та Францією; 

 • середня школа імені Яноша Kcантуса (Xantus 
Janosh Secondary, Vocational School of Tourism) та 
професійна школа туризму у Будапешті, у проекті з 
1998 р.;

 • початкова школа імені Яноша Ірінія та школа 
мистецтв у Балатонфузфо (Irinyi Janos Pimary and Art 
School);

 • початкова та середня школи імені Яноша Араня 
(Arany Janos Primary and Secondary Grammar School, 
Szazhalombatta);

 • початкова школа імені Орсзі Іствана (Orczy 
Istwan Primary School, Szeged), що співпрацює з іта-
лійською школою Арнолфо Ді Камбіо (Arnolfo Di 
Cambio).

Культурна група «Кава» (Kava Cultural Group) 
у Будапешті є ініціатором проекту DICE (Drama 
improves Lisbon Key Competences in Education). У цьо-
му проекті у 2009 р. взяли участь громадські органі-
зації, університети та культурні центри з дванадцяти 
країн: Угорщини, Нідерландів, Польщі, Румунії, Сло-
венії, Великої Британії, Чехії, Норвегії, Палестини, 
Португалії, Сербії та Швеції. Цей проект став першим 
дослідженням впливу театру і драми на п’ять з вось-
ми ключових компетенцій, які використовує Лісабон-
ська стратегія, а саме:

 • спілкування рідною мовою;
 • навчання вчитися; 
 • міжособистісна, міжкультурна, соціальна та 

громадянська компетенції (тобто здатність ефективно 
та конструктивно брати участь у соціальному житті, 
взаємодіяти у групі тощо);

 • підприємництво (здатність ініціювати зміни та 
адаптуватися до нового; розвивати стратегічне бачен-
ня, ставити цілі та досягати їх, а також уміння вмоти-
вовувати себе на успіх);

 • культурне вираження.
Більш вагомою продукцією цього проекту є «Зе-

лена книга» (Green Paper) та «Європейський освіт-
ній посібник з драматичного мистецтва у навчан- 
ні» [3; 4; 6].

Поняття «обдарованість» і «талант»:  
угорський контекст

При висвітленні питання підтримки талантів в 
Угорщині доцільно розглянути значення термінів 
«обдарованість» і «талант», та як їх розуміють в Угор-
щині. У сфері освіти обдарованих дітей оперують  

цими двома поняттями, використовують їх як сино-
німи, на кшталт: «обдаровані і талановиті є…» [7]. 
Однак у певному контексті ці два терміни можуть 
використовуватись у різних значення. Наприклад, у 
Великій Британії, за звітом освітньої інформаційної 
мережі Європейської спільноти «Еврідіка» (Eurydice) 
на 2003 р., існувала розбіжність між цими двома по-
няттями. Термін «обдаровані» (gifted) застосовувався 
до учнів з високими досягненнями у нав-чанні, тоді 
як «талановитими» (talented) вважалися учні з успі-
хами у спорті та мистецтві. В Угорщині, Словенії, як 
і в більшості європейських країн, термін «обдарова-
ність» застосовують не лише у зв’язку з наявністю ви-
соких розумових здібностей (IQ), а також у зв’язку з 
іншими здібностями і талантами, що охоплюють мис-
тецтво, спорт, підприємницькі здібності, наявність 
мотивації, здатність розв’язувати проблеми, лідерські 
здібності, вміння працювати у команді, творчість та 
соціально-емоційні здібності [1].

Наприклад, Петер Цермелі (Peter Csermely), пре-
зидент Європейської ради з питань високих здібнос-
тей (ECHA, European Council for High Ability), а та-
кож Угорської національної ради з питань підтримки 
талантів (Hungarian National Talent Support Council) у 
своєму зверненні до Європейської Комісії у 2009 р. з 
пропозицією включити підтримку талановитої молоді 
Європи до Стратегії ЄС на 2020 р. зазначав, що «ще 
десятиліття тому талант визначався відповідно до 
інтелектуальних здібностей, зводячись лише до ви-
мірювання IQ. Сучасна концепція таланту охоплює 
окрім інтелекту креативність, емоційну зрілість та ве-
личезну кількість видів таланту». 

Згідно з Будапештською декларацією підтримки 
талантів, яку було затверджено в результаті проведен-
ня Угорської президентської конференції ЄС з питань 
підтримки талантів у квітні 2011 р., «талановита осо-
бистість – це особистість, в якій поєднуються надзви-
чайна обдарованість з екстраординарними загальними 
вміннями, якій також притаманні високий рівень особ-
ливих вмінь, креативність та відданість певній сфері 
діяльності. Талановиті люди здатні демонструвати ви-
сокий рівень у будь-якій сфері діяльності. 

Концепція таланту розуміється тут у широкому 
сенсі та охоплює всі види талантів. Талант є особли-
вим видом природних ресурсів, що є у кожній краї-
ні; він є реальною цінністю, яку потрібно виявити та 
використати на користь талановитих особистостей та 
всього суспільства» [1].

За словами Петера Цермелі, кожен може бути тала-
новитим у певній галузі. Нестандартна поведінка дитини  
вже може бути ознакою таланту, хоча сам по собі та-
лант не є запорукою успішності: для успішного його 
розвитку необхідні наполегливість та підтримка. Не-
від’ємними складовими таланту Петер Цермелі вважає:

 • загальні когнітивні здібності (абстрактне мис-
лення, пам’ять, комунікативні якості, вміння оперува-
ти інформацією, високий рівень IQ, тобто, здібності, 
за які відповідає ліва півкуля мозку);

 • креативність (права півкуля мозку);
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 • мотивацію (зацікавленість, наполегливість, 
емоційна стабільність);

 • особливі здібності (це можуть бути підприєм-
ницькі або ж комунікативні здібності тощо);

 • уміння налагоджувати зв’язки, що є необхід-
ною умовою успіху у сучасному суспільстві.

На думку Петера Цермелі поняття «неталанови-
тий» вживати недоречно. При наданні підтримки та-
лановитим він пропонує насамперед визначити, до 
якого типу таланту належить дитина, даючи характе-
ристику шести основним типам:

1) «гарний учень» (це той, що наперед вивчає 
матеріал, знаючи правильні відповіді на запитання 
вчителя);

2) «суперечник» (він також всезнайка, але ви-
вчаючи матеріал наперед та вишукуючи додаткову 
інформацію, завжди готовий поставити прискіпливе 
запитання з очевидною для вчителя, але невірною від-
повіддю, і коли отримує відповідь, цей учень з пере-
можним виглядом демонструє її помилковість);

3) «анормальний» (маючи талант, який ніколи не 
був визнаний, можливо навіть осміяний в сім’ї, дру-
зів та вчителів, цей учень створив навколо себе сті-
ну захисту від нехтування та зневаги, аби не впадати 
у фрустрацію. Замкнена творча енергія, набираючи 
силу та потребуючи виходу, усе-таки вибухає, і часто 
у досить неочікуваний спосіб, виявляючись в агре-
сивній поведінці, наркотичній залежності тощо. Аби 
спрямувати цю творчу енергію в позитивне русло, 
необхідно виявити розуміння, повагу, прийняття та 
любов до дитини);

4) «прихований талант» (цей варіант навіть склад-
ніший за попередній, оскільки, незважаючи на те, що 
рівень розчарування у цього учня майже такий самий. 
Такий учень вже усвідомив, що «бути талановитим –  
небезпечно», однак він звик ховатися за такими су-
дженнями про себе, як: «кожний у класі є таланови-
тим, тільки не я». У такому разі дитина потребує педа-
гогічної корекції упродовж тривалого часу);

5) «незбалансований» (більшість талановитих 
учнів є незбалансованими, тобто виявляють екстра-
ординарну майстерність в одній сфері та нетямущість 
в інших);

6) «незалежний учень» (такий учень є мрією вчи-
теля: самостійно знаходить джерела для розвитку сво-
го таланту, він здатен заохотити до співпраці осіб, від 
яких залежить можливість користування цими джере-
лами. Така оптимістична стратегія може призвести до 
неймовірної швидкості розвитку його таланту) [5].
Підґрунтя для розвитку сфери освіти обдарованих 

в Угорщині та основні віхи її розвитку
Важливу роль у підтримці талантів в Угорщині ві-

діграють державні, недержавні та релігійні навчальні 
заклади, а також ініціатива окремих осіб.

Одним з перших кроків у сприянні розвитку осві-
ти обдарованих учнів на рівні законодавства стала 
модифікація (1999/68) Закону «Про освіту» (1993/68), 
що містить деякі основні принципи щодо освіти  
обдарованих дітей, а саме:

 – всі діти мають право на отримання відповідної 
освіти, на визнання та розвиток їхніх здібностей, ін-
тересів, талантів тощо;

 – педагогічні шкільні програми мають врахову-
вати певні види діяльності, спрямовані на розвиток 
потенціалу обдарованих. 

У 1990 р. було засновано Угорську асоціацію 
для обдарованих (Hungarian Association for Gifted), 
головна роль якої полягала у створенні мережі, що 
об’єднувала осіб, зацікавлених в освіті обдарованих, 
ініціюванні певними структурами різних форм освіти 
обдарованих. Асоціацією було організовано конферен-
ції, семінари, враховуючи конференції під егідою Єв-
ропейської ради з питань високих здібностей (ЄРВЗ, 
The European Council for High Ability), а також євро-
пейської громадської організації з підтримки обдаро-
ваності, що відбувалися у Будапешті та Дебрецені.

З 1990 р. почали засновувати приватні школи 
для обдарованих дітей, а значна кількість звичайних 
шкіл почала пропонувати у своїх програмах елементи 
освітніх послуг для обдарованих.

У 1994 р. на базі Будапештського інституту освіт-
ніх послуг було засновано Центр для обдарованих, 
в якому надавали консультаційні послуги батькам, 
впроваджували програми збагачення та проводили 
тренінги для вчителів.

Особливої уваги заслуговує діяльність Петера 
Цермелі (президента Угорської національної ради з 
підтримки талантів), професора біохімії, експерта в 
галузі топології та динаміки складних систем, автора 
11 монографій та 200 дослідницьких робіт, які про-
цитовано більш ніж у 3300 джерелах [3]. Результа-
том його діяльності 1995–1999 рр. стало заснування 
у 1999 р. Угорської учнівсько-студентської асоціації з 
питань досліджень (HRSA), а у 2002 р. – неформаль-
ної Міжнародної мережі «Юнацька майстерність»  
або NYEX. 

Потрібно зазначити, що з 1997 р. у Дебреценсько-
му університеті, пройшовши 2-річний навчальний 
курс, аспіранти та магістри мають можливість отри-
мувати дипломи спеціаліста з питань освіти обдаро-
ваних. Їх видає Європейська рада з питань високих 
здібностей ECHA (European Council for High Ability). 
Під час підведення підсумку навесні 2011 р. було 
встановлено, що майже 1000 вчителів отримала такі 
дипломи [35]. У 1999 р. до цієї програми було залуче-
но Університет Eötvös Lóránd у Будапешті. У 2000 р. 
у Дебрецені Європейська рада з питань високих зді-
бностей організувала VІІ міжнародну конференцію з 
метою сприяння розв’язання питань у сфері підтрим-
ки обдарованості.

З 1999 р. Міністерство освіти фінансує програму 
для обдарованих дітей з малобезпечених сімей «Янош 
Арані» (Arany á-nos).

Також уваги заслуговують Менторські програми 
(Mentor program 1, 2), що було створено з метою за-
лучення учнів загальноосвітніх середніх шкіл до уні-
верситетських досліджень. Учасники Першої ментор-
ської програми щорічно виступали на конференціях, а  
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переможці брали участь у літніх таборах. Результа-
том цієї програми стало створення учнівських науко-
вих дослідницьких груп на базі середніх загальноос-
вітніх шкіл. У рамках Другої менторської програми 
(Mentor program 2) учні 10–14 років з 20 шкіл міста 
Гіор взяли участь у 12-ти проектах за позашкільною 
програмою збагачення, основою якої є результати 
10-річного досвіду діяльності за шкільними програ-
мами для обдарованих дітей та інтенсивних тренінгів 
для вчителів. Це було покладено в основу заснування 
Центру для обдарованих дітей, де учням надавалася 
можливість продемонструвати свої творчі та інтелек-
туальні досягнення.

Щорічно в Угорщині проводять національні та 
міжнародні змагання, що демонструють значні до-
сягнення дітей. Наприклад, у 2010 р. юний дослід-
ник з Угорщини зайняв одне з призових місць наряду 
з учасниками з Чехії та Польщі у конкурсі наукових 
проектів, що проводиться під егідою ЄС, EUCYS 
(European Union Contest for Young Scientists), де було 
представлено 85 проектів юних дослідників віком від 
14 до 21 років з 37 країн [4; 6].

У 2003 р. з Міжнародного форуму молодих на-
уковців IFYS (International Forum of Young Scien-
tists), який було засновано угорськими аспірантами 
у 2002 р., постала ще одна неформальна міжнародна 
організація, а саме Світова асоціація молодих науков-
ців WAYS [2].

З 2006 р. в Угорщині щорічно 25 березня, у день 
народження всесвітньовідомого угорського компози-
тора, піаніста та педагога Бели Барток (Bela Bartok), 
святкується Національний день талантів.

У 2008 р. угорським парламентом було ратифі-
ковано Національну програму підтримки талантів 
(National Talent Program), розраховану на 20 років. 
Вона передбачала заснування Національного фонду 
талантів та вироблення відповідної стратегії. У кон-
тексті президентства Угорщини у Раді ЄС у 2011 р. 
було організовано Угорську президентську конферен-
цію з підтримки талантів, у якій взяло участь при-
близно 300 учасників із понад 20 країн. Серед країн, 
які підтримали цю ініціативу: Австрія, Німеччина, 
Угорщина, Ірландія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, 
Словаччина і Велика Британія. У межах цієї конфе-
ренції було започатковано святкування Першого єв-
ропейського дня талантів з метою обміну кращими 
методичними доробками у галузі освіти обдарованих 
дітей, а також з метою порівняння різних підходів до 
цієї проблеми серед країн-членів ЄС. Ці дві події є 
окремими ланками серед цілої низки заходів у сфері 
освіти, що проводяться в Угорщині впродовж періоду 
її президентства у Раді ЄС [3].

Угорська національна програма  
підтримки талантів

Угорщина є країною, якою широко застосовується 
системний підхід щодо підтримки розвитку талано-
витих дітей. Ініціативу втілення її ще у 1995 р. було 
започатковано Петером Цермелі – президентом Угор-
ської національної ради з питань підтримки талантів 

(Hungarian National Talent Support Council) (Рада),  
заснованої ним у 2006 році. За ініціативи Ради у 
2008 р. угорським парламентом було ратифікова-
но розраховану на 20 років Національну програ-
му підтримки талантів (National Talent Program) із  
заснуванням Національного фонду талантів та ви-
робленням відповідної стратегії. Сама Рада, що є 
об’єднанням угорських неурядових організацій, має 
на меті збереження надбань сучасних, глибоко вкорі-
нених в освітню культуру Угорщини програм з під-
тримки талантів [1]. Рада юридично представлена 
Асоціацією угорських неприбуткових організацій 
підтримки талантів (Association of Hungarian Talent 
Support Organisations). З 2010 р. вона є корпоратив-
ним членом Європейської ради з питань високих 
здібностей ECHA, а з 2011 р. – афільованим членом 
Світової ради з питань обдарованих та таланови-
тих дітей WCGTC (The World Council of Gifted and 
Talented Children) [1]. 

Завданням Ради є розповсюдження різних форм 
підтримки талантів: від виявлення обдарованих дітей 
(через програми професійної підтримки) до визнання 
дітей, які досягли значного успіху, а також їхніх на-
ставників. Навесні 2011 р. Рада налічувала 30 членів 
і 1000 партнерів. Національний фонд талантів, за-
снований угорським парламентом, отримує щорічну 
підтримку у розмірі 5 млн євро. Необхідно зазначити, 
що діяльність Ради передбачає підтримку талантів не 
лише в межах Угорщини, але й в Румунії, Словаччи-
ни, Сербії та України (тобто на територіях, що насе-
лені угорцями) [5]. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 
2001 р. в Україні проживало 156,6 тис. угорців, функ-
ціонувало 103 навчальні заклади, навчання в яких ве-
лося угорською мовою [1].

Значним внеском у цей довгостроковий націо-
нальний проект було започаткування у червні 2009 р. 
Угорської програми для геніїв (Hungarian Genius 
Program) з розрахунком на 3 роки та з перспективою 
розвитку до 2013 року. У 2011 р. понад 20000 дітей 
було визнано талановитими за цією програмою [6].

Мережева модель Угорської програми для геніїв
Мережева модель передбачає зв’язок організацій 

за допомогою Інтернету. Вона є набагато дієвішою за 
групи з ієрархічною або довільною структурою. За-
вдяки мережевій моделі Угорської програми для ге-
ніїв (Програма) з’явилась можливість об’єднувати 
ініціативи підприємств державного, неприбуткового 
та приватного секторів для поєднання та інтеграції 
близьких за напрямами діяльності.

За цією програмою в усіх регіонах, у т. ч. сіль-
ській місцевості, відкриваються «точки талантів» з 
метою надавати підтримку кожному з обдарованих 
учнів. «Точки талантів» засновуються державними 
навчальними закладами, церквами або громадськи-
ми організаціями та функціонують як вузлові точки у 
мережі обдарованості. Сфера їхньої діяльності – під-
тримка талантів в інтелектуальних досягненнях, мис-
тецтва, спорту тощо. Вони залучаються до мережі на  
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волонтерських засадах та відповідають за чотири  
головні завдання:

 • ідентифікація таланту;
 • розвиток таланту;
 • надання консультацій;
 • співпраця у мережі обдарованості, вивчення 

кращих методичних напрацювань з підтримки талан-
тів, обмін інформацією.

Таблиця 1
Динаміка зростання кількості «точок талантів», 

починаючи з 2007 року

Рік Кількість «точок талантів»
2007 16
2008 75
2009 89
2010 160
2011 64

«Точки талантів» охоплюють всю територію 
Угорщини  та прилеглі райони. Влітку 2011 р. їхня 
кількість становила 500. «Точки для талантів» мають 
на меті організацію «днів талантів» для розвитку міс-
цевого талановитого суспільства [3].

Інформацію та новини (курси, конференції тощо), 
пов’язані з Програмою та мережею, можна знай-
ти на сайті «Угорський портал для геніїв» (http://
geniuszportal.hu/#). Головне місце на сайті займає 
мапа талантів із вказаними на ній «точками талантів» 
в межах та поза межами Угорщини та кращими ме-
тодичними доробками у галузі підтримки талантів. 
Такий сайт є важливим з точки зору формування та 
розвитку мережі (реєстрація, надання інформації, під-
тримка тощо). Методичні доробки прив’язані до тих 
навчальних закладів, які їх застосовують, а також там 
міститься контактна інформація для зацікавлених, які 
можуть отримати пораду з перших рук [3].

Національна рада з питань підтримки талан-
тів розробила концепцію позик для талановитих, на 
кшталт системи для успішних студентів, якою вже 
впродовж багатьох років користуються студенти ВНЗ 
в Угорщині. Це можуть бути позики для оплати за нав- 
чання, курсів в Угорщині або за її межами, для при-
дбання коштовного інструменту, коли очевидно, що 
пізніше ці кошти повернуться суспільству завдяки та-
ланту дитини. Важливим є те, що талантам надають 
саме позики, а не дарунки, щоб дитина відчувала пев-
ний ступінь відповідальності [3].

Угорська програма для геніїв фінансується з фон-
дів ЄС. Бюджет цього проекту за період 2009–2011 рр. 
становить 2,4 млн євро. На додаток до цих фондів 
приблизно 210 організацій з підтримки талантів (в 
основному школи та неурядові організації) отримали 
8,3 млн євро від ЄС на допомогу місцевим ініціативам 
з підтримки талантів..

Угорська програма для геніїв у цифрах  
(на квітень 2011 року)

Бюджет проекту – 2,4 млн євро.

Кількість зареєстрованих «точок талантів» – 
більше 400.

«Точки талантів» у процесі акредитування – 60.
Найкращі розроблені в Угорщині проекти мето-

дичного забезпечення у галузі підтримки талантів – 
більше 125.

Найкращі розроблені поза межами Угорщині  
проекти методичного забезпечення у галузі підтрим-
ки талантів – 22.

Чинні ради з питань підтримки талантів, сформо-
вані в Угорщині – 20.

Наукові дослідження з проблематики обдарова-
ності – 21.

Наукові видання – 20.
Розроблено програми тренінгів – 86.
Кількість проведених курсів – 526.
Загальна кількість учасників – 20000.

Таблиця 2
Кількість учасників у тренінгах 

Програми для геніїв

Рік, чверть Кількість учасників
2010, І 287
2010, ІІ 676
2010, ІІІ 2112
2010, ІV 3707

2011, 01–02 2532

Довготерміновою метою цієї програми є створення 
сприятливого середовища для розвитку талантів [9].

Проект «Мости талантів». Угорська програма 
для геніїв є підготовчим етапом для здійснення дво-
річного проекту «Мости талантів», що стартував у 
1212 р., головними цілями якого є такі:

 • подальше поліпшення системи зв’язку між різ-
ними щаблями організацій з підтримки талантів;

 • розвиток спільнот талановитих юних одноліт-
ків, утворених за ініціативи самих підлітків;

 • заохочення талановитих дітей до діяльності, 
що потребує соціальної відповідальності;

 • висвітлення діяльності з підтримки талантів у 
ЗМІ з метою підвищення визнання та надання під-
тримки з боку суспільства дітям, які вже досягли знач-
ного успіху, а також структурам, що задіяні у сфері 
підтримки талантів;

 • перші кроки у заснуванні Інституту з підтрим-
ки талантів у Будапешті під егідою ЄС [7].

Національна програми підтримки талантів 
імені Яноша Араня. Це програма, за якою здійсню-
ється підтримка обдарованих дітей та молоді з мало-
забезпечених верств населення переважно з відда-
лених регіонів сільської місцевості. Ця програма з 
ієрархічною структурою організована Міністерством 
освіти Угорщини. Навесні 2011 р. до неї долучилося 
майже 3000 учнів. Тривалість навчання за цією про-
грамою 5 років.

Бюджет її становить 8,7 млн євро на рік (2900 євро 
за одного студента на рік, або 14500 євро – впродовж 
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всього навчання за програмою). Приблизно 80 % її 
учасників зазвичай вступають до ВНЗ [7].

Суб’єкти діяльності щодо роботи  
з обдарованими дітьми в Угорщині

Необхідно згадати декілька організацій, що роб-
лять свій внесок у розвиток сфери освіти обдарованих 
дітей в Угорщині, які окрім своєї основної діяльності 
надають спонсорську підтримку спільнотам та окре-
мим особам. Серед них:

 • банк ОТР;
 • угорська нафтогазова компанія МОL;
 • угорський фонд наукових досліджень ОTKА;
 • державний фонд TEMPUS.

Діяльність Банку ОТР. Банк ОТР займається 
благодійною діяльністю, а саме: спонсорською під-
тримкою Особливих олімпійських ігор в Угорщині, 
турботою про дитяче здоров’я тощо. Також варті ува-
ги засновані ним Фонд Санія «Шлях життя» та фонд 
імені Андраша Файя. 

Фонд Санія «Шлях життя» є програмою для обда-
рованих дітей з малозабезпечених родин. Мета цієї про-
грами – надати здібним дітям можливості, яких вони з 
тих чи інших причин позбавлені, забезпечуючи їх під-
тримкою у вивченні іноземних мов, ІТ та наукових дис-
циплін, організовуючи проведення індивідуальних та 
групових занять, відвідування дитячих таборів, участь 
в екскурсіях та поїздках. Підтримка таланту за цією 
програмою розглядається ширше, ніж просто освіта, та 
містить турботу про соціальне середовище дитини.

Фонд імені Андраша Файя, починаючи з 1995 р., 
надає стипендії на дослідження студентам, нагоро-
дженим медалями Pro Scientia за наукові презентації, 
представлені на Національній конференції асоціації 
студентів-науковців. З 1997 р. забезпечує призами во-
лодарів нагороди Master professor. У 2003 р. Фундаці-
єю було прийнято рішення зосередитися на вихованні 
талантів, пропонуючи студентам ВНЗ гранти на до-
слідження, для створення можливості досягти май-
стерності та надалі розвивати свій потенціал [2; 3].

Таблиця 3
Суб’єкти діяльності щодо роботи з обдарованими 

дітьми: некомерційні структури
Назва Контактна інформація, веб-сайт

Угорська націо-
нальна рада з 
питань підтрим-
ки талантів
HTSC (The Hun-
garian National 
Talent Support 
Council)

Центральний офіс (Будапешт)
Теl.:  +36-1-787-0596
+36-1-361-4094
+36-3-640-4136
Fax: +36-1-688-4880
info@tehetsegpont.hu
titkarsag@tehetsegpont.hu
www.tehetsegpont.hu/96-20686.php

«Угорська  
програма для ге-
ніїв» (Hungarian 
Genius Program)

Bajor Péter: менеджер проекту bajor.
peter@tehetsegpont.hu
Центральний офіс (Будапешт)
E-mail: info@tehetsegpont.hu
Теl.: +36-1-361-4094
www.geniuszportal.hu

Державний фонд 
TEMPUS

Будапешт
Теl.: +36-1-237-1300
Fax: +36-1-239-1329
Довідка: +36-1-237-1320
E-mail: info@tpf.hu
www.wideweb.hu/hungary/hungarian-
culture/education/postgraduate-adult-
training/tempus-public-foundation
www.tka.hu

Програма 
«Ціложиттєве 
навчання» (Life-
long Learning 
programme)

EACEA-LLPCOMENIUS@
ec.europa.eu http://eacea.ec.europa.eu/
llp/about_llp/ about_llp_en.php

Підпрограма
COMENIUS

Будапешт
Теl.: +36-1-237-1300
Fax: +36-1-239-1329
Довідка: +36-1-237-1320
E-mail: info@tpf.hu
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
comenius/comenius_en.php

Гімназія імені 
Юрісіха Мі-
клоша (Jurisich 
Miklos Second-
ary Grammar 
School of Ko-
szeg)

Директор: Horváthné Kutasi Mária 
Заступник директора: Keszei Ba-
lázs jmg@jurisich-koszeg.sulinet.hu
Fax: (94) 360-131
Секретар: (94) 360-131
www.jurisichkoszeg.sulinet.hu/
elerhetoseg.html

Угорський фонд 
наукових до-
сліджень ОТКА 
(Hungarian 
Scientific 
Research Fund)

Fax: +36-1-219-8756
E-mail: otka@otka.hu
www.otka.hu/

Таблиця 4
Суб’єкти діяльності щодо роботи з обдарованими 

дітьми: некомерційна діяльність комерційних 
структур

Назва Контактна інформація, 
веб-сайт

Угорська нафтогазова 
компанія MOL

Будапешт
Tel.: +36-1-209-0000
www.mol.hu/en/about_
mol/our_company/
who_we_are

Група  «MasterM» Tel.: +36-1-209-0000 
www.mol.hu/en/about_
mol/social_ investments/
our_cooperations/educa-
tion/ mol-_masterm2010-
award/

Фундація «Нова
Європа»

Tel.: +36-1-209-0000 
www.mol.hu/en/about_
mol/social_ investments/
new_europe_foundation
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Банк OTP Будапешт www.otpbank.
hu/static/portal/sw/file/ 
OTP_2003_Annual_5.pdf

Фундація імені
Андраша Файя (András Fáy
Foundation)

info@otpfayalapitvany.hu 
www.otpfayalapitvany.hu

Таким чином, з огляду на те, що Угорщина має 
успішний досвід у галузі підтримки обдарованих ді-
тей, Україна надзвичайно у ньому зацікавлена. По-
трібно взяти до уваги:

 • заснування спільнот з підтримки талантів дер-
жавними навчальними закладами та громадськими 
організаціями;

 • залучення до підтримки талантів бізнесових та 
приватних секторів;

 • використання мережевого підходу у процесі 
організації діяльності у сфері неформальної освіти 
обдарованих дітей зі створенням координаційного 
центру підтримки талантів;

 • організацію онлайн-простору з включенням ін-
терактивних мап, що містять інформацією стосовно 
кращих практик в освіті обдарованих; 

 • концепцію позик для талановитих учнів. 
Акцент необхідно зробити на інформуванні дітей 

та їхніх батьків щодо участі у програмах, пропонова-
них ЄС в Україні, а також щодо можливостей нала-
годження контактів з представниками міжнародного 
наукового світу в рамках міжнародних онлайн-мереж 
на кшталт NYEX та WAYS, що буде для дітей додат-
ковим стимулом розвитку власних здібностей. 

Україна лише починає розвиватись у сфері під-
тримки обдарованих. Для досягнення результатів 
необхідно поєднувати наявний досвід з напрацюван-
нями інших країн, а особливо з досвідом Угорщини, 
яка безсумнівно продемонструвала неабиякі успіхи. 
У результаті Україна отримає традицію підтримки 
талантів та дружнє відносно обдарованих дітей се-
редовище, в якому вони матимуть перспективу для 
розвитку власного потенціалу.
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