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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Усі сфери сучасного суспільства 

зазнають активних змін та перетворень, динамічно розвиваються та 

прогресують. Саме тому соціум потребує людей, які б не мислили 

стереотипно та шаблонно, а були рушійною силою його розвитку, 

покращення його стандартів та умов, брали безпосередню участь у вирішенні 

суспільно важливих ситуацій та проблем, інтегрували б його у міжетнічне та 

міжкультурне середовище.  

Саме тому стає важливим раннє виявлення, навчання та розвиток 

обдарованих дітей. У зв’язку з цим актуальним є вивчення обдарованості в 

цілому, дослідження умов та факторів, що сприяють розвитку обдарованих 

дітей. 

Обдарованість постає як одне із найцікавіших соціально-педагогічних 

явищ і предмет дослідження педагогічних та психологічних наук. 

Вивчення  даної теми зумовлено рядом суперечностей: 

- між наявністю у дитини творчих або інтелектуальних здібностей 

і відсутністю мотивації або умов до їх розвитку; 

- між бажанням дитини займатися творчою чи інтелектуальною 

діяльністю та відсутністю доступних закладів, які цим 

займаються; 

- між здібностями до творчості і великим навчальним 

навантаженням учнів; 

- між наявністю у дитини високого рівня творчості й 

обдарованості та низьким виховним потенціалом і матеріальним 

забезпеченням сім’ї та школи. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблемою 

розвитку обдарованості займалося багато науковців, зокрема Н. Казакова 

займалася діагностикою обдарованості в молодшому шкільному віці; В. 

Моляко - здібностями, творчістю та обдарованістю; О. Михайленко 

досліджує обдарованість як комплексну соціально-педагогічну проблему; О. 



Разукова вивчаєособливості роботи з даною категорією дітей; О. Музика 

аналізує співвідношення здібностей, обдарованості та творчої активності, О. 

Антонова досліджує перспективи розвитку обдарованості у студентському 

середовищі. 

Об’єкт дослідження: процес розвитку обдарованості молодших 

школярів. 

Предметдослідження: соціально-педагогічні умови розвитку 

обдарованості молодших школярів. 

Мета дослідження: визначити соціально-педагогічні умови розвитку 

обдарованості дітей молодшого шкільного віку. 

Відповідно до поставленої мети визначимо завдання дослідження: 

1) проаналізувати поняття «обдарованість» та визначити соціально-

педагогічні умови  її розвитку у молодшому шкільному віці; 

2) дослідити вплив сім’ї, шкільного класу та вчителя як соціально-

педагогічної умови розвитоку обдарованості дітей молодшого 

шкільного віку; 

3) розробити програму соціально-педагогічної роботи щодо розвитку 

обдарованості молодшого школяра.  

Методи дослідження: для виконання поставлених завдань дослідження 

ми використали аналіз наукових джерел, інтерв’ювання, 

тестування,проективну методику, методи кількісної та якісної обробки 

отриманих результатів. 

Практичне значення дослідження полягає у допомозі соціальному 

педагогу визначити умови, що впливають на розвиток обдарованості 

молодших школярів і на цій основі проектувати програму роботи з 

обдарованими дітьми. Спроектована програма соціально-педагогічної роботи 

щодо розвитку обдарованості молодших школярів може використовуватися у 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Результати дослідження опубліковано: Актуальні проблеми соціальної 

сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. 



Павлик]. − Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, 2014. − 130 с. 

Структура дослідження: магістерська робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до них, загальних висновків та додатків. Список 

використаних джерел складає 90 найменувань, з них 4 − англійською мовою. 

Основний текст роботи викладено на 73 сторінках. 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ: 

Отже, дослідження соціально-педагогічних умов розвитку 

обдарованості дітей молодшого шкільного віку дозволило зробити такі 

висновки: 

1. Обдарованістю є своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить 

можливість досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні різних видів 

діяльності. Сенситивним періодом для її розвитку є молодший шкільний вік, 

адже саме тоді дитина починає максимально активно соціалізуватися, 

включаючись не лише у ігрову діяльність, спілкування з однолітками та 

батьками, а й у провідну діяльність − навчальну, створення і формування 

чогось суспільно значущого. Соціально-педагогічними умовами  розвитку 

обдарованості ми визначили: вплив сім’ї, міжособистісних стосунків з 

однокласниками та співробітництво з класним керівником. Саме ці 

показники у своїй сукупності позитивно впливають на розвиток 

обдарованості молодшого школяра. 

2. Ми дослідили вплив сім’ї, шкільного класу та вчителя на 

розвиток обдарованості дітей молодшого шкільного віку і визначили, що 

високий соціальний статус дитини за даними показниками співвідноситься з 

високим рівнем розвитку обдарованості. Висока матеріальна забезпеченість 

та виховний потенціал сім’ї, хороші стосунки з класним керівником та 

класним колективом позитивно формують та розвивають дитячу 

обдарованість. 

3. На основі результатів проведеного дослідження нами була 

розроблена програма соціально-педагогічної роботи  щодо розвитку  

обдарованості молодшого школяра, яка включає діагностичний, дозвіллєвий, 

практичний і організаційний напрямки. Метою програми є успішна 

соціалізація обдарованого молодшого школяра, створення сприятливого 

мікроклімату вшколі та навчальному закладі загалом, сприятливі для дітей 

технічні умови навчання, високий соціальний статус обдарованої дитини у 

класі,  помірне навчальне навантаження, розвиток обдарованості, 



розширення кругозору та кола інтересів молодших школярів, саморозвиток 

обдарованої дитини, збільшення ступеня самостійності обдарованих дітей. 

Відповідно до програми, соціально-педагогічна робота щодо розвитку 

обдарованості молодших школярів   здійснюється через проведення роботи з  

дитиною, батьками та іншими членами сім’ї, педагогічним колективом та 

учнями загальноосвітнього закладу шляхом надання комплексу соціальних 

послуг. Соціально-педагогічну роботу щодо розвитку обдарованості дітей 

молодшого шкільного віку  здійснює соціальний педагог навчального 

закладу, діяльність якого спрямована на підтримку обдарованої дитини в 

різних видах її життєдіяльності, формування здатності дитини та її сім’ї 

самотужки долати свої труднощі, надання допомоги  з метою розв’язання 

різних проблем, створення сприятливого мікроклімату шкільного класу та 

оптимальних умов для розвитку здібностей та обдарованості  всіх учнів  

навчального закладу. 
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