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Часто обдарованість ототожнюють з високими до-
сягненнями. Ця думка є хибною. Під обдарованістю 
слід розуміти схильність або потенціал, який згодом 
може розкритися та проявитися у вигляді високих до-
сягнень. За такими досягненнями переважно стоять 
послідовна підтримка дитини, інтенсивна практика і 
висока мотивація. Для того щоб обдарованість пере-
творилася у високі досягнення, майже завжди необ-
хідними є навчання та практика. Тому думка, що об-
даровані діти, можуть протистояти всім перепонам 
самостійно є хибною. Їм необхідна підтримка.

Обдаровані учні часто випереджають своїх одно-
літків за рівнем інтелектуального розвитку, навчають-
ся швидше, часто вони вже володіють певними знан- 
нями та вміннями і потребують менше часу для ос-
воєння та закріплення навчального матеріалу. Тому 
звичайний урок для обдарованих дітей може зда-
ватися нудним. Наукові та прикладні дослідження 
свідчать про те, що довготривале недовантаження 
обдарованих учнів може призвести до негативних на-
слідків. Обдаровані учні часто втрачають інтерес до 
навчання, що призводить до погіршення успішності,  

Підтримка обдарованих дітей є одним з пріори-
тетних завдань сучасної освітньої політики більшос-
ті провідних країн світу. Система вітчизняної  освіти 
має гнучко реагувати на всі зміни в Україні і у сві-
ті. Інтеграція України до європейського і світового 
освітнього простору, оновлення цілей і змісту світо-
вої освіти на основі особистісної орієнтації та дифе-
ренціації навчання, зумовлює необхідність вивчення 
і використання іноземного досвіду. Серед іноземних 
держав значну увагу у сфері роботи з обдарованими 
дітьми, заслуговує досвід Федеративної Республіки 
Німеччини. 

Право на освіту в Німеччині трактується як право 
на освіту відповідно до здібностей, тому диференці-
йований підхід у навчанні, особистісно орієнтоване 
надання освітніх послуг, задоволення освітніх потреб 
усіх учнів – є  важливим завданням сучасної системи 
освіти. Сучасна німецька школа зобов’язана не лише 
давати знання своїм учням, а й підтримувати здібнос-
ті, мотивацію та інтерес дитини до навчання. Одним 
із основних завдань є також підтримка та розвиток 
дитячої обдарованості. 

В статье кратко представлены основные принципы, методы и формы поддержки одаренных детей в Германии.  
Особое внимание сосредоточено на внешкольных формах поддержке одаренных детей в лабораториях и музеях. 

Ключевые слова: одаренность, развитие и поддержка одаренных детей, дифференциация, индивидуализация, аксе-
лерация.

The article summarized the basic principles, methods and forms of support for gifted children in Germany. Particular attention 
is focused on non-school forms of support for gifted children in laboratories and museums.
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поганих оцінок та низької самооцінки учня. Саме 
тому для багатьох обдарованих дітей особливо важ-
ливою є відповідна шкільна підтримка. 

Значну роль у виявленні та сприянні розвитку ди-
тячої обдарованості відіграють вчителі. Особистість 
вчителя, стиль його викладання, знання та розуміння 
потреб кожного учня часто є вирішальними для роз-
витку обдарованості.  Д. Рост вважає, що обдарова-
ним учням необхідна експериментальна атмосфера в 
класі, яка відрізняється різноманіттям навчальних ме-
тодик та використанням диференційованого навчаль-
ного матеріалу [5, с.112]. Ряд досліджень показав, що 
при зміні способу викладання діти починають краще 
вчитися і мислити. Однак ці методи та форми навчан-
ня  не повинні ступати в суперечність з традиційним 
стилем викладання у звичному урочному ритмі. Вирі-
шальним фактором є готовність педагогів по-новому 
визначити роль вчителя в спілкуванні з високообда-
рованих учнями - як супроводжуючого та консуль-
танта в ході  навчального процесу, який поважає осо-
бистість дитини, її потреби, та враховує незвичний та  
нестандартний спосіб мислення.

До центральних принципів підтримки обдарова-
них дітей в Німеччині відносять акселерацію та зба-
гачення [3, с.90]. 

Акселерація передбачає пришвидшене опрацю-
вання матеріалу учнями. Це може відбуватися як на 
рівні звичайного уроку, так і на рівні школи (ранній 
вступ до школи, швидке закінчення початкової шко-
ли, перестрибування класів, участь в уроках старших 
класів з окремих предметів та інше).

Збагачення та поглиблення навчального матеріа-
лу може застосовуватися як під час звичайного уроку, 
коли обдарованим учням пропонуються додаткові за-
вдання чи проекти, а також на вищому рівні, коли об-
даровані учні навчаються за окремими навчальними 
планами. Також збагачення може відбуватися у поза-
шкільних навчальних закладах.

Підтримка обдарованих дітей в Німеччині закріп-
лена на законодавчому рівні. Законодавство Німеч-
чини не просто декларує диференційований підхід 
до освіти обдарованих учнів, але і закріплює форми, 
через які впроваджується цей підхід. Така норматив-
на деталізація свідчить про важливе значення під-
тримки обдарованості як для системи освіти, так і для  
держави взагалі.

Проаналізувавши окремі закони та постанови, зо-
крема Постанову Міністерства освіти, науки та куль-
тури Землі Мекленбург-Передня Померанія «Про на-
вчання обдарованих учнів в основній школі» можна 
говорити про такі заходи підтримки обдарованих 
дітей: вивчення предметів за вибором; відвідування 
додаткових курсів; участь в уроках старших класів; 
самостійна та групова діяльності в рамках міжпред-
метних і міжкласових проектів; довгострокова робота 
над науковими проектами в співпраці з позашкіль-
ними партнерами; інтенсивна співпраця з батьками; 
участь у змаганнях на рівні землі чи федерації [1]. 
Закон Бранденбургу «Про середню освіту» виділяє 

з-поміж інших заходів підтримки обдарованих ді-
тей також спільну роботу з вищими навчальними  
закладами [2].

Федеральне Міністерства освіти та досліджень 
Німеччини [3, с. 92] наполягає на необхідності дифе-
ренціації та індивідуалізації з метою підтримки об-
дарованих учнів та виділяє серед заходів підтримки 
чотири групи: внутрішня диференціація на уроці, ак-
селерація, спеціалізовані класи та школи, збагачення 
у позашкільних навчальних закладах.

За умов внутрішньої диференціації учні, які на-
вчаються в  одному класі, отримують різні завдан-
ня для роботи на уроці. При індивідуалізації форми 
навчання пристосовують до обдарованості кожно-
го окремого учня. Таким чином, обдарований учень 
отримує індивідуальне завдання на уроці та може 
працювати у своєму темпі. 

Розрізняють відкриту та закриту форму індивіду-
алізації. При закритій формі вчитель обирає форми 
навчання для учня, в той час як при відкритій формі 
індивідуалізації, учень самостійно керує навчальним 
процесом, як наприклад під час проектної роботи чи 
на відкритих уроках. Обдаровані учні часто мотиво-
вані та мають жагу до знань, тому такі відкриті форми 
дають їм можливість опрацьовувати складні завдання 
самостійно на більш високому рівні. Завдяки таким 
відкритим формам уроків учні можуть опанувати 
власні методи та темп навчання. 

Створення спеціалізованих класів та шкіл з погли-
бленим вивченням предметів, класів для обдарованих 
дітей чи спеціальних шкіл для обдарованих значно 
полегшує роботу вчителя по організації навчального 
процесу, а учні отримують можливість опрацьовувати 
матеріал швидше та більш поглиблено.

Збагачення у позашкільних навчальних закладах 
може включати відвідування додаткових курсів за ін-
тересами, участь у академіях для школярів, освітніх 
проектах, співпраця з університетами та підприєм-
ствами, проходження практики на базі цих установ, 
програми обміну учнями. Значної популярності набу-
ли сьогодні дослідницькі лабораторії при університе-
тах, музеї, різноманітні освітні проекти. 

Дослідницькі лабораторії орієнтовані загалом на 
учнів старших класів і більшість з них позиціонує 
себе проміжною ланкою («мостом») між школою та 
університетом. Основною метою таких лабораторій є 
зацікавлення та підтримка підростаючого покоління, 
заохочення та мотивація до навчання у ВНЗ. Дослід-
ницькі лабораторії для учнів пропонують різноманіт-
ні навчальні курси, наукові фестивалі, літні школи, та-
бори та курси підвищення кваліфікації для вчителів. 

Відвідування шкільної лабораторії при універси-
теті має безліч переваг як для учнів, так і для вчи-
телів, які працюють з ними. Для учнів відвідування 
таких навчальних лабораторій це можливість власно-
руч проводити експерименти, брати активну участь 
в дослідженні, аналізувати, інтерпретувати резуль-
тати, самостійно робити висновки; можливість пра-
цювати в автентичному дослідницькому середовищі  
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за наявності всіх необхідних матеріалів, приладів та 
програм (яких зазвичай немає в звичайних школах) 
для проведення реальних та, насамперед, актуальних 
експериментів та досліджень; можливість застосува-
ти набуті під час уроку теоретичні знання на практи-
ці; можливість працювати з висококваліфікованими 
спеціалістами, професорами, а також зацікавленими 
студентами та аспірантами; додаткова можливість 
поглибити чи підтягнути свої знання з предметів, 
підготуватися до випускних чи вступних іспитів, а 
також до навчання у ВНЗ; можливість знайти нових 
друзів за інтересами, проводити спільні досліджен-
ня (також на міжнародному рівні); цікаве дозвіл-
ля (участь у таборах, які проходять під час канікул, 
фестивалях  і т.п.); можливість отримати відповіді на 
запитання стосовно повсякденної роботи науковців, 
поспілкуватися зі студентами, отримати уявлення 
про майбутню професію.

Перед музеями як закладами культури сьогодні 
поставлено нове завдання - розвиток їх педагогічного 
потенціалу, затребуваного сучасною системою нав-
чання і виховання учнів. У більшості країн Європи 
музеї  давно перестали бути виключно культурними 
центрами, вони перетворилися на навчально-виховні 
комплекси і центри дослідницької діяльності шко-
лярів. Музей - це місце неформального навчання, 
навчання в індивідуальному темпі. Серед основних 
функцій сучасного музею можна виділити наступні: 
інформування, навчання, розвиток творчих здібнос-
тей, залучення дітей до дослідницької діяльності, 
спілкування, відпочинок та ін. Г. Кірк [4] відзначає, 
що музей з експонатами та автентичної середови-
щем є саме тим навчальним оточенням, яке необхідно 
учневі для розвитку своїх талантів.

Музей як мінімум грає роль особливої «класної 
кімнати» і є педагогічним засобом, за допомогою 
якого можна підтримувати і доповнювати навчальні 
методи на уроках в школі. Музейні колекції можуть 
стати справжньою знахідкою для шкіл, оскільки вони 
дають можливість для проведення експериментів та 
дослідницького навчання. Учні мають змогу побачи-
ти, відчути запах, і потримати в руках матеріал, з яко-
го зроблені об'єкти. 

Отже, як ми бачимо, Німеччина розробляє та за-
стосовує інноваційні методи та форми роботи з об-
дарованими дітьми, серед яких проведення освітніх 
проектів, відвідування учнями навчальних лабора-
торій для обдарованої молоді, навчальні заняття для 
обдарованих дітей в музеях. Диференційований під-
хід втілюється шляхом індивідуального навчання, 
ускладнення навчальних програм, надання можли-
вості прискорення навчання обдарованих учнів та ін-
ших заходів підтримки обдарованості.

Таким чином, враховуючи досвід Німеччини у 
сфері роботи з обдарованими дітьми, основні завдан-
ня вітчизняної системи освіти та виховання щодо 
розвитку обдарованих дітей також мають реалізову-
ватися через спільну роботу з лабораторіями та уні-
верситетами, музеями, підприємствами, фондами, 
асоціаціями тощо, які разом з закладами освіти мають 
впроваджувати державну політику в галузі освіти, 
стимулювати розвиток творчого потенціалу, наукової 
та дослідницько-експериментальної діяльності об-
дарованих дітей та сприяти формуванню гармонійно 
розвиненої особистості.. 

Використані літературні джерела
1. Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vor-

pommern (Schulgesetz - SchulG M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. September 
2010 // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/
b s m v p r o d . p s m l ? s h o w d o c c a s e = 1 & d o c . i d = j l r -
SchulGMV2010rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs . 

2. Brandenburgisches Schulgesetz – BbgSchulG//
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php-/5lbm1.c.48392.de. 

3. Begabte Kinder finden und fördern. - Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF), 2015 – 116 S. // 
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.
bmbf.de/pub/bmbf_begabte_kinder_finden_und_foerdern.pdf 

4. A place to discover: teaching science and 
technology with museums. M. Xanthoudaki, (2002)  
(ed) // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://
www.museoscienza.org/smec/book.html


