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ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ДІАГНОСТИКИ ТА СУПРОВОДУ 

 

Ірина Гречуха 
асистент кафедри  

соціальної та практичної психології 
 

ЦІННІСНА ПІДТРИМКА ЛІТЕРАТУРНО ОБДАРОВАНИХ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ: НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ТА 

ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ОСЕРЕДКІВ 
 

Ціннісна підтримка є важливою складовою процесу 
налагодження стосунків обдарованої особистості з її соціальним 
оточенням. Варто звернутися до першоджерела, де автор (О.Л. 
Музика) під «ціннісною підтримкою» розуміє «систему психологічного  
впливу, яка спрямована на розвиток і стабілізацію суб‘єктних 
цінностей особистості, реалізації нею потреби у визнанні шляхом 
розвитку її здібностей, соціальних стосунків та рефлексії» [4, с.235]. 

Зміст ціннісної підтримки розвитку літературних здібностей у 
ранньому юнацькому віці передбачає створення сприятливих умов 
для задоволення ним базової потреби у визнанні. При чому замість 
діяльнісних цінностей на перший план виходять особистісні. 
Питання, „що робити?‖ і „як робити?‖ – ще залишаються 
актуальними, але важливішими і суб‘єктивно значимішими є 
відповіді на питання „для кого робити?‖ та „хто це поцінує?‖ [4]. 

В результаті спостереження за літературно обдарованими 
старшокласники, ми помітили таку їх особливість, що дружні 
стосунки вони намагаються будувати з людьми творчими, дуже 
часто не пов‘язаними з літературою, але такими, які належать до 
художнього типу (музикантами, художниками тощо). 

Ще однією особливістю  літературно обдарованих школярів є те, 
що власні здібності ними оцінюються не як статична, а як динамічна 
характеристика. Як зазначає О.Л. Музика, усвідомлення 
можливостей розвитку власних здібностей – один із ключових 
моментів у становленні творчо обдарованої особистості [2]. 

Варто сказати і про ставлення батьків, де росте творча дитина. 
Тут ситуація не є однозначною, тому що, з однієї сторони – їм 
приємно, що їх дитина зайнята корисною справою (або ж просто 
чимось зайнята), а з іншої – їх непокоїть «несхожість» їх дитини з 
його ровесниками. Тому найчастіше позиція батьків 
супроводжується проявами байдужості, невтручання у справи 
дитини. Оскільки обдаровані діти вирізняються особливою 
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чутливістю, то така ситуацію вдома їх дуже ображає. Однак не 
потрібно забувати про базову потребу  літературно обдарованих 
школярів – потребу у визнанні (поцінування їх досягнень з боку 
соціального оточення). Тому такої підтримки вони починають шукати 
серед своїх однолітків в школі, в соціальних мережах, від вчителів-
предметників (переважно вчителя літератури).     

Спостерігаючи за роботою школярів в літературно-творчих 
гуртках В.П. Ягункова виділяє основні умови успішного розвитку їх 
здібностей. До них належать: максимальна самодіяльність, 
самостійність, підтримка ініціативи та творчих задумів школярів  з 
боку керівника гуртка, організація цікавих для них та суспільно 
значимих занять та справ, які можуть отримати суспільне визнання і 
суспільну оцінку (наприклад, випуск літературної стінної газети, 
літературно-творчих журналів, проведення літературних олімпіад, 
конкурсів, літературних вечорів,  зустрічі з поетами та 
письменниками) [5]. 

За результатами аналізу роботи українських літературних 
осередків (шкільних літературних гуртків та факультативів, міських 
та обласних літературних гуртків та студій), ми виділили основну їх 
особливість, а саме, що формування літературних здібностей не є їх 
самоціллю, тобто ними не ставиться задача досягнути  того, щоб в 
учнів виникла потреба в літературній творчості і щоб вони почали 
писати художні твори. Натомість основним їх завданням є 
формування основних компонентів літературних здібностей, 
здійснювати творчий підхід до аналізу літературних творів, 
розвивати більш точне і виразне мовлення. 

Серед освітніх програм розвитку обдарованої молоді 
вирізняється програма здібностей та обдарованості «Три кроки» 
(автор програми О.Л. Музика). Програма орієнтована на 
гармонізацію стосунків між людьми, на підвищення адаптивності 
дитини у світі, на забезпечення психологічної комфортності 
особистості, а розвиток здібностей в ній – це засіб досягнення цієї 
мети [3]. Реалізацію програми можна розбити на три етапи –  
«кроки». Вони співвідносяться із ступенями шкільної освіти. Тому 
програма може реалізовуватися починаючи із початкових класів та 
мати своє продовження в середніх та старших класах. Важливим є і 
те, що програма враховує вікові та соціальні особливості розвитку 
дитини. 

Перший крок. Завдання педагогічного колективу – зробити так, 
щоб кожен учень був першим у якомусь виді діяльності (як в 
навчальній, так і поза навчальній діяльності). 

Другий крок спрямований на те, щоб навчити учнів, вчителів, та 
батьків поціновувати досягнення дітей, а дітей – приймати позитивну 
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оцінку. Враховуючи соціокультурні особливості нашої країни, це 
завдання є непростим (історично так склалося, що в нас більше 
прийнято карати, вимагати, попереджувати). Форми ж вияву 
поцінування є дуже бідними та недиференційованими. 

Третій крок. Завдання школи – зробити так, щоб за роки 
навчання кожен учень ставав першим у різних видах діяльності не 
менше десяти разів [3]. 

Вивчення досвіду підтримки обдарованих дітей Польщі, 
пов‘язане з прізвищами таких дослідників, як О.А. Бочарової, В. 
Лімонта, Б. Дирди, Т. Гізи. В основі їх досліджень лежить проблема 
соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей [1, 6]. 

В результаті аналізу польського досвіду, ми виявили, що на 
законодавчому рівні за останнє десятиріччя було зроблено 
достатньо багато. Згідно з одним із основних законоположень, яким 
керується польська система освіти, країна повинна опікуватися 
обдарованими учнями. Так освітня програма передбачає роботу з 
обдарованими учнями  шляхом організації конкурсів, турнірів, 
предметних олімпіад; надає можливість в школі навчатися за 
індивідуальними програмами; в Польщі діють експериментальні 
школи для обдарованих учнів – Товариство Творчих Шкіл (Торунська 
гімназія; XLГV Загальноосвітній ліцей ім. Станіслава Віткевича (м. 
Варшава), при якому діє Варшавський Центр допомоги талантам; І 
Загальноосвітній ліцей ім. Станіслава Малаховського (м. Плоцьк) 
тощо);  діє Всепольська стипендіальна система нагород; допомогу 
здійснює Національний Фонд допомоги обдарованим дітям [7].  

Ще одним видом підтримки обдарованих дітей є матеріальна 
допомога, яка передбачена Законом «Про систему освіту» [8] та 
надається з коштів, призначених на такі цілі в державному бюджеті, 
чи в бюджеті відповідного органу місцевого самоврядування.  

Незмінну роль у розвитку пізнавальних здібностей відіграють 
кола за інтересами, гуртки, що функціонують при школах, у Домах 
культури, Дитячих центрах. До основних переваг цього типу 
закладів належить їх відкритий характер: кожна дитина може 
випробувати свої сили в різних видах діяльності. Свою діяльність 
здійснюють і Психолого-педагогічні центри, вони надають 
індивідуальну допомогу обдарованим дітям.  

До специфічних видів роботи з обдарованими дітьми є 
«ідентифікація характеру обдарованості». Як зауважує В. Лімонт, в 
польському законодавстві існують два критерії ідентифікації 
здібностей учнів: психологічні та психолого-педагогічні. До 
психологічних критеріїв відноситься дослідження рівня інтелекту та 
спеціальних здібностей учня, а також ознак характеру та 
особистості. До основних психолого-педагогічних критеріїв 
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відносяться оцінка досягнень учня [6]. 
Отже, на основі вивчення українсько-польського досвіду 

надання ціннісної підтримки обдарованим школярам ми помітили 
ряд особливостей. По-перше, що дана проблема є недостатньо 
вивчена як в нашій країні, так і в Польщі. По-друге, в Україні є 
потреба реформування системи навчання, а саме розробки 
законодавчих проектів підтримки обдарованої молоді (в основу 
можна взяти досвід Польщі). По-третє, розробка системи 
«діагностування» здібностей (переважно в українських школах 
діагностика відбувається на основі оцінки досягнень учнів в певному 
виду діяльності). 
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