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Вступ 

На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики однією із 

актуальних проблем діяльності початкової школи є робота з обдарованими 

учнями. Особливий інтерес до цієї проблеми пояснюється суспільними 

потребами в розвитку неординарної та творчої особистості, здатної 

нестандартно мислити та самостійно і активно приймати адекватні рішення. 

Саме високо обдаровані люди здатні зробити свій найбільший внесок у 

розвиток суспільства, його соціальний, науковий та технічний прогрес. Про 

це йдеться у низі державних документів, серед яких: Національна доктрина 

розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепція національного виховання, Закон 

України «Про освіту» [23; 30; 42]. 

Раннє виявлення обдарованих і талановитих дітей, їх навчання і 

виховання складає одну з головних проблем вдосконалення системи освіти. 

У наукових джерелах простежуєиться думка, що обдаровані діти не 

потребують допомоги дорослих, особливої уваги та керівництва їх 

діяльністю. Проте не слід забувати, що такі діти найбільш чутливі до оцінки 

їх діяльності, поведінки і мислення, вони сприйнятливіші до сенсорних 

стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки. 

 Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи з 

обдарованими дітьми є співробітництво школи і сім'ї, спрямоване на 

формування високого рівня педагогічної культури батьків. Особливості 

взаємин школи із сім’ями учнів регламентуються державними документами. 

Так, в Законі України «Про освіту» визначені основі права і обов'язки батьків 

щодо виховання дітей, зокрема, відзначено, що на батьків покладено 

однакову відповідальність за виховання і розвиток дитини. А стаття 50 цього 

документу називає батьків у числі рівноправних учасників цього процесу [30, 

14], оскільки без допомоги батьків педагогічному колективу важко домогтися 

значних успіхів у навчанні та вихованні обдарованих дітей. Проте, іноді в 

шкільному та сімейному вихованні немає узгодженості. Це ускладнює процес 

формування свідомості та поведінки дітей. Тісна співдружність школи та 
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сім’ї допомагає забезпечити єдність вимог і виховних впливів. 

Як свідчить досвід, тісний взаємозв'язок школи та сім'ї може 

розвиватися завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної 

роботи. Школа і сім’я покликані спільними зусиллями сприяти всебічному 

розвиткові підростаючих поколінь. 

Практика переконує, що сьогодні багато батьків у вихованні 

обдарованих дітей допускаються суттєвих недоліків. Так, окремі батьки 

намагаються задовольнити всі дитячі примхи, усувають їх від праці. У таких 

сім’ях діти не беруть участі навіть в нескладній домашній роботі. Це 

негативно позначається на їхньому навчанні, ставленні до своїх 

однокласників, на власній самооцінці. Нерідко в сімейному вихованні 

обдарованих дітей трапляються й інші крайнощі – надмірна суворість та 

опіка, придушення самостійності дітей, що є недопустимим у роботі з такою 

категорією дітей. 

Зазначені недоліки сімейного виховання обдарованих дітей 

пояснюються недостатньою освіченістю батьків та браком у них необхідного 

досвіду виховання. Допомогти батькам відшукати правильні підходи у 

вихованні – одне із провідних завдань сучасної початкової школи. 

Окремі аспекти роботи з обдарованими учнями початкових класів 

досліджуються уже протягом тривалого часу. 

Так, теоретичні питання обдарованості досліджували В.Ананьєв, 

А.Брушлинський, П.Гальперін, О.Ковальов, Г.Костюк, Н.Лейтес, А.Леонтьєв, 

В.Мясіщєв, С. Рубінштейн, Б.Тєплов та ін. 

Проте, практично відсутні наукові доробки присвячені дослідженню 

специфіки співпраці початкової школи та сім'ї у роботі з обдарованими 

дітьми. 

Таким чином, актуальність проблеми, недостатня її теоретична і 

методична розробка зумовили вибір теми дипломної роботи «Взаємодія 

школи і сім'ї в розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку». 

Об’єкт дослідження – процес спільної роботи школи та сім'ї . 
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Предмет дослідження –організаційно-педагогічні умови спільної 

роботи школи та сім’ї у розвитку обдарованих учнів початкової школи. 

Мета дослідження – визначити і теоретично та практично  

обґрунтувати напрями співпраці школи та сім’ї у розвитку обдарованих учнів 

початкових класів. 

Гіпотеза дослідження – успішний розвиток обдарованих дітей 

залежить від ряду організаційно-педагогічних умов: 

 оптимізації взаємодії школи та сім'ї; 

 впровадження форм і методів взаємодії школи і сім'ї; 

 покращення педагогічної освіти батьків, що забезпечує 

особистісно-зорієнтований підхід до розвитку обдарованості кожної дитини. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження 

визначені такі завдання: 

1. На основі аналізу історико-педагогічної літератури надати загальну 

характеристику проблемі співпраці школи та сім'ї в розвитку обдарованої 

дитини. 

2. Обґрунтувати теоретичні засади організації спільної роботи школи та 

сім’ї. 

3. З’ясувати психолого-педагогічні особливості категорії обдарованих 

дітей. 

4. Визначити та обґрунтувати напрями спільної роботи початкової 

школи з батьками обдарованих дітей. 

5. Розробити та апробувати авторську програму «Академія 

педагогічних знань та культури» 

Методи дослідження: 

- теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, класифікація і 

систематизація теоретичних даних; 

- емпіричні – педагогічні спостереження, бесіди, анкетування; 

- методи обробки результатів дослідження – кількісний та якісний 

аналіз. 
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Теоретико-методичну основу дослідження складають наукові та 

методичні праці ряду педагогів: Я. Корчака, В.О.Сухомлинського, 

Кульчицької Е.І., А.С. Макаренка, Л. Липової, Б.П. Нікітіна, Б.П Кравченка, 

С.М. Корнієнко, О.Г.Свєрдлової, О.С. Падалка, Д.В Луцик, П. Єрошицького, 

І.М. Рибальченко та багатьох інших вчених. Аспекти обдарованості та 

поведінку обдарованої дитини розглядали  у своїх дослідженнях психологи, 

зокрема: Н.В. Дайтес, Дж. Рензуллі, С. Рис, Т.Б. Кравцов, Н.С.Лейтес,           

Б. Теплов. 

Наукова новизна дослідження полягає: у з’ясуванні психолого-

педагогічних особливостей категорії обдарованих дітей; у вивченні сімей 

обдарованих учнів та їх виховного потенціалу; визначенні та обґрунтуванні 

напрямів спільної роботи вчителів початкової школи з батьками обдарованих 

дітей для покращення особистісного розвитку молодшого школяра.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що більш глибше 

розглянуто спільну діяльність школи та сімей обдарованих учнів, 

проаналізовано теоретичну модель взаємодії школи та сім'ї в розвитку 

обдарованості молодшого школяра, виявлено умови психолого-педагогічної 

дії на становлення особистості обдарованого учня. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці занять з 

педагогічної просвіти та всеобучу батьків обдарованих дітей з метою 

формування їх педагогічної культури, а саме програму «Академія знань та 

педагогічної культури». Подана програма може бути використана вчителями 

початкових класів задля організації роботи з батьками обдарованих учнів. 

Апробація дослідження була проведена в Житомирській ЗОШ І-ІІІст 

№33 між учнями 2-х класів початкової школи. 

Структура роботи: бакалаврська робота складається з 2 розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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Висновки 

Організація спільної роботи школи і сім’ї у роботів з обдарованими 

дітьми є особливо актуальною і значимою проблемою сьогодення. 

Сімейне виховання – це природна і постійно діюча ланка виховання, 

що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй 

виховній діяльності система освіти має спиратися на сім'ю, підвищувати її 

психолого-педагогічну культуру, активно впливати на взаємини між її 

членами. 

Спільна робота школи з сім’ями у яких виховуються обдаровані діти 

має ґрунтуватися на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності 

сімейного виховання, громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин 

педагогів і батьків, педагогізації батьків. 

Проведена нами дослідницька робота з проблеми співпраці школи та 

сім’ї у роботі з обдарованими дітьми дала змогу дійти таких висновків: 

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблема 

співпраці школи та сім’ї знайшла своє відображення у працях давніх 

мислителів, педагогів-класиків та педагогів-новаторів, серед яких, зокрема: 

Аристотель, Я.Коменский, Ж.Руссо, Г. Песталоцці, М. Барановський, 

Я.Корчак, А. Макаренко, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін. 

2. Розкриваючи науково-теоретичні засади співпраці школи з батьками 

обдарованих учнів початкової школи ми з’ясували, що оптимізація взаємодії 

школи і сім’ї – необхідна умова успішного виховання і навчання дітей. Там, 

де вчителі і батьки виступають єдиним фронтом, там звичайно краще 

поставлена навчально-виховна робота школи і правильно організовано 

виховання дітей у сім’ї. 

У цих відносинах школи та сім'ї нерідко зустрічається багато недоліків, 

серед яких: відсутність яких-небудь контактів в педагогічному впливі на 

дитину; вчитель іноді має невизначене уявлення про батьків учня, а батьки 

знають про вчителя тільки зі слів дитини; взаємне або одностороннє 



9 
 
невдоволення один одним, мовчазне або відкрите несхвалення дій один 

одного, недовір'я і зневага аж до яскраво вираженої неприязні, котра часом 

переходить у взаємні образи і приниження людської гідності, в гострий 

конфлікт, в який неминуче залучаються і діти, і який, внаслідок цього, не 

може не надавати руйнівної дії на педагогічний процес. 

Окрім того, у процесі співпраці школи та сім'ї виникає низка протиріч: 

протиріччя, зумовлені труднощами і складностями процесу навчання і 

виховання; протиріччя, зумовлених відмінністю в типі відносин школи і сім'ї 

до дитини; протиріччя, пов'язані з різним рівнем педагогічної підготовки 

сторін; протиріччя, що виникають під впливом різної інформованості сторін 

про дитину та неадекватне встановлення вимог сторін. Їх усунення є 

важливим завданням вчителя початкової школи. 

3. На основі вивчення психологічної літератури ми з’ясували, що 

поняття «обдарованість» є досить багатогранним,оскільки немає єдиного 

підходу до розкриття змісту цього поняття. Так, поняття «обдарованість» 

визначається науковцями як: якісно своєрідне сполучення здібностей 

(Б.Тєплов); індивідуальна своєрідність здібностей людини (Г.Костюк); набір 

здібностей (Н.Лейтес); сукупність особистісних характеристик людини 

(Л.Слободянюк); високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей 

(В.Чудновський В.Юркевич); індивідуальна потенціальна своєрідність 

задатків людини (С.Гончаренко); єдність трьох характеристик: 

інтелектуальні здібності, креативність і наполегливість (Дж. Рензуллі). 

У контексті нашого дослідження під обдарованістю ми розуміємо 

комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють 

потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи 

діяльностей) порівняно з іншими людьми. Отже, обдарованість виступає як 

інтеграція різних здібностей з метою досягнення позитивних результатів 

конкретної діяльності. 

 4. На основі врахування недоліків в організації співпраці сучасної 

початкової школи із батьками обдарованих дітей нами було визначено та 
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обґрунтовано напрями спільної роботи школи і сім'ї у роботі з обдарованими 

дітьми, а саме: вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу; організація 

педагогічного всеобучу батьків обдарованих дітей з метою формування їх 

педагогічної культури; шляхи попередження та подолання деформацій у 

сім'ях. Оскільки школа і сім'я повинні виступати єдиним фронтом у розвитку 

обдаровано дитини, через це нами також була створена нами програма 

«Академія культури та педагогічних знань». ЇЇ мета: покращення 

педагогічної освіти батьків,а також налагодження ґрунтовного контакту між 

батьками, вчителем та дітьми ,що забезпечить особистісно-зорієнтований 

підхід до розвитку обдарованості кожної дитини.  

 Завдання програми: 

 
1.Залучення щонайбільшої кількості батьків до спільної роботи зі 
школою. 
2.Налагодження ефективного контакту з ними. 
3.Впровадження різноманітних форм і методів взаємодії школи і 
сім'ї. 
4.Підвищення психолого-педагогічної культури сім'ї. 
5.Успішний розвиток обдарованих дітей. 

 

Ми вважаємо, що лише за умови тісної співпраці школи, сім'ї та самих 

дитини можливо в щонайменші строки виявити та найкраще розвинути 

потенціал дитини, розкрити її здібності та обдарування .  

Однак проведене нами дослідження не претендує на вичерпне 

розв’язання поставленої проблеми. Зокрема, подальшого вивчення 

потребують такі аспекти, як умови організації та керівництва співпрацею 

початкової школи з батьками обдарованих дітей 

Їх вирішення буде сприяти поліпшенню організації спільної роботи 

школи і сім'ї у роботі з обдарованими дітьми. 
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