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Заклади освіти східноукраїнського регіону накопичили значний досвід 

педагогічної підтримки обдарованих школярів. Позакласна та позашкільна робота 
з обдарованими дітьми передбачає виховні заходи, спрямовані на виховання 
духовної та цільної особистості. Дослідження охоплює Донецьку та Луганську 
області за період з 1990 р. до 2017 р. (непідконтрольну українському уряду 
територію – до 2014 р.). 

У Донецький області, де у 1990 році було створено перший ліцей для 
обдарованих дітей при Донецькому національному університеті, ліцеїстів 
виховували на ідеалах, які б народжувалися в їх свідомості через глибоке 
вивчення творів світової та української національної літератури та мистецтва. 
Така освіта з розвитком здібностей і талантів ліцеїстів формувала таку 
особистість, яка високо цінує усі великі досягнення загальнолюдської культури, а 
також характеризуються разом з тим глибокою національною самосвідомістю. 
Однією з найбільш ефективних форм виховання творчої, інтелігентної особистості 
у ліцеї був клуб «Інтелігент» [1]. Ліцеїсти – це підлітки, які знаходяться саме в 
тому віці, коли у особистості формується моральний ідеал. Керівництву ліцею 
вдалося залучити до президії клубу видатних діячів науки і культури не тільки 
Донецької області, а й усієї України. Вони були представниками різних професій, 
їх об’єднувало те, що це талановиті, не байдужі до майбутнього України, успішні 
люди, які були взірцем для ліцеїстів. 

Члени клубу «Інтелігент» проводили різноманітні заходи та дні відкритих 
дверей за різною тематикою, як-от: «Особистий внесок у духовність», 
«Інтелігенція і патріотизм», «Герої нашого часу», «Жінки століття», «Персона», 
«Особистість у науці», «Особистість у мистецтві», «Особистість у спорті», 
«Відкриваємо нові імена». Традиційними були зустрічі із зірками світового балету 
в рамках міжнародного фестивалю з балетного мистецтва «Зірки світового 
балету», який проводив президент клубу Вадим Писарев. 
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Діяльність клубу була дуже різноманітною, включала благодійну та 
волонтерську діяльність з організації концертів для дітей-сиріт та дітей з 
обмеженими можливостями. Усі заходи робили життя ліцеїстів інтелектуально й 
емоційно насиченим, збагачували їх безцінним моральним досвідом, надавали 
можливість глибоко, свідомо сприймати світ, в якому вони живуть, 
замислюватися над сенсом власного життя і прагнути до розвитку і саморозвитку 
[1]. 

Маріупольський міський ліцей спрямував свої зусилля у напрямку 
міжнародної діяльності та участі ліцеїстів у міжнародних проектах. Ліцей було 
створено 1996 році, і відтоді ліцеїсти беруть участь у проектах обміну, стажуванні 
у Великій Британії, Німеччини та Франції. Викладачі та учні ліцею беруть участь у 
різних освітніх проектах, як-от: «Розвиток білінгвальної освіти в Україні», 
«Школи: партнери майбутнього», «Два міста біля моря: Маріуполь – Віттмунд», 
«еTwinning Plus». Завдяки участі у проектах обдаровані діти отримують 
можливість реалізуватися не тільки в своїх предметних галузях, але й в інших 
видах обдарованості (лідерська, комунікативна та ін.).  

Різноманітні форми роботи з обдарованими дітьми та молоддю організовував 
Луганський державний інститут культури і мистецтв. Проводилися відкриті творчі 
конкурси на базі інституту – Всеукраїнський конкурс рисунку «Срібний штрих», 
Всеукраїнський конкурс сучасного естрадно-спортивного танцю «Золото осені», 
Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах імені династії 
Воєводіних, конкурс модельєрів «bebop». На базі Інституту була створена 
Академія мультиплікації «Фантазери» для талановитих школярів. 

Обласні центри учнівської творчості є провідними установами з роботи з 
обдарованими школярами в Україні. Досвід роботи таких центрів щодо розвитку 
творчої особистості постійно вивчається та презентується на виставках, форумах, 
конференціях. 

Луганська область, за даними на 2015 рік, понад 10 років входила до п’ятірки 
найкращих областей України за результатами участі юних натуралістів у 
Всеукраїнських конкурсах. У 2013 році Міністерством освіти і науки України 
Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
(ЛОЦЕНТУМ) було визнано «Закладом-новатором». До початку збройного 
конфлікту на сході України педагоги  обласного центру працювали над розробкою 
інноваційної моделі еколого-натуралістичної освіти в системі позашкільної роботи 
навчальних закладів регіону [3]. 

У місті Макіївка Донецької області у 2006 році згідно з наказом управління 
освіти Макіївської міської ради було створено Центр розвитку обдарованої молоді 
(ЦРОМ) з метою підвищення якості освіти обдарованих дітей, відповідності 
сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів 
кожного навчального закладу, створення умов рівного доступу учнів до якісної 
освіти. 

Центр надавав широкий спектр освітніх послуг, гуманістична взаємодія 
учасників освітнього процесу, відсутність жорсткої регламентації діяльності, 
створення атмосфери, яка максимально сприяє самореалізації підлітка. 
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Основними завданнями ЦРОМу були: 
- створення сприятливих умов для задоволення зростаючих пізнавальних 

потреб учнів; 
- поглиблення та розширення знань учнів у відповідній галузі науки; 
- стимулювання творчого самовдосконалення дитини, шляхом керованої 

самоосвітньої діяльності; 
- підготовка до участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, турнірів тощо; 
- пропаганда досягнень світової та національної науки, техніки, 

підвищення інтересу до розширеного та поглибленого рівнів оволодіння базовими 
та спеціальними дисциплінами; 

- поновлення змісту та технології особистісно орієнтованої моделі в 
організації педагогічного процесу; 

- залучення до роботи з обдарованими дітьми в інтелектуальній сфері 
науково-педагогічних працівників ВНЗ, аспірантів, науковців; 

- актуалізація потреби обдарованої дитини у самопізнанні, самоаналізі, 
професійному самовизначенні, саморозкритті та використанні психологічних 
особливостей, стимулюванні їхніх адаптивних навичок; 

- формування активної життєвої позиції; 
- надання методичної та практичної допомоги вчителям, психологам, 

керівникам навчальних закладів в роботі з обдарованою дитиною [2]. 
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