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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ  
ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
У статті проаналізовано досвід щодо організації профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів 

у закладах загальної середньої освіти таких країн, як Велика Британія, Ізраїль, Індія, Іспанія, Італія, Португа-
лія, Польща, Сполучені Штати Америки. На основі цього аналізу визначено деякі загальні особливості організа-
ції відповідної діяльності, які спостерігаються у сучасному світовому просторі. Визначені особливості дають 
можливість організувати профілактику поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої 
освіти на різних її рівнях з урахуванням і використанням зарубіжного досвіду за умови його адаптування до наці-
ональної системи освіти.
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FEATURES OF THE DEVIANT BEHAVIOUR PREVENTION ORGANIZATION  
OF GIFTED PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS OF FOREIGN COUNTRIES

The experience of the deviant behaviour prevention activity organization of secondary school gifted pupils in countries 
such as the Great Britain, Israel, India, Spain, Italy, Portugal, Poland and United States of America are analysed. Some 
general features of the corresponding activity organization, which are observed in the modern world space, are determined.

These are such features as creating favourable conditions for the harmonious gifted pupil development, timely solution 
to their problems and difficulties realization of needs; taking into account the specifics of gifted children of solving 
problems of depending on economic factors and cultural-historical traditions; interaction of family, state and society 
in order to fully realize the potential of gifted children in favour of society and the state; prevention of social maladaptation 
of a gifted child, identification of negative risk factors that can lead to various manifestations of behavioural deviations; 
advisory, developmental and social-integration preventive activity, reorientation of personal meanings of gifted teenagers 
who have deviant manifestations in behaviour.

These features allow of the deviant behaviour prevention activity organization of secondary school gifted pupils in at 
its various levels, taking into account and using foreign experience, provided that it is adapted to the national education 
system.

Key words: secondary school, gifted pupil, prevention of behavioural deviations, foreign experience.

Постановка проблеми. Високі потенційні 
можливості обдарованої дитини не завжди вда-
ється розвинути через її непристосованість до 
умов навчання та дезадаптацію в середовищі 
(Сапрунова, 2015: 392). Порушення проходження 
обдарованою дитиною процесу соціалізації 
можуть провокувати різні відхилення соціального 
й особистісного розвитку (Белов и др., 2011: 29) і 

за відсутності своєчасної допомоги призводити до 
різних форм девіантної поведінки, зокрема асоці-
альної, делінквентної, адиктивної, суїцидальної 
тощо, що підтверджується статистичними даними, 
наведеними у працях Є. В. Зеркіної, Г. М. Чуса-
вітіної (Зеркина, Чусавитина, 2008), Т. М. Крав-
цової, А. К. Сатинської (Кравцова, Сатынская, 
2015), С. Лахойя, Б. Шор (Lajoie, Shore, 1981), 
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С. В. Максимової (Максимова, 2006), Н. В. Май-
сак (Майсак, 2010), В. Д. Менделевича (Менделе-
вич, 2005), P. Слоат, М. Хейс (Hayes, Sloat, 1989), 
Н. П. Фетискіна (Фетискин, 2016) та ін. У такому 
разі особливої актуальності набуває проблема 
профілактики поведінкових девіацій обдарова-
них учнів у закладах загальної середньої освіти, 
зокрема вивчення досвіду зарубіжних країн  
щодо організації відповідної діяльності з метою 
його адаптування і використання в національній 
системі освіти.

Аналіз досліджень. Низка досліджень зару-
біжних вчених, таких як Дж. Рензуллі (Renzulli, 
1986), Дж. Фрімен (Freeman, 1998), Х. Гарсіа Ягуе 
(García Yague y otros, 1986), А. Кастелло (Castelló, 
Genovard, 1990), С. Лахойя, Б. Шор (Lajoie, Shore, 
1981), P. Слоат, М. Хейс (Hayes, Sloat, 1989)  
та ін. з проблеми обдарованості, зокрема профі-
лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів 
у закладах загальної середньої освіти, є базовою 
для вивчення зарубіжного досвіду українськими 
дослідниками.

Опис зарубіжного досвіду роботи з обдарова-
ними учнями представлено в наукових роботах 
українських вчених – В. М. Алфімова, І. Є. Бабенко, 
О. А. Бочарової, О. В. Горбильової, В. В. Ємець, 
О. В. Золотарьової, Л. В. Кокоріної, А. О. Ласко-
вої, А. А. Марушкевич (Алфімов, 2015; Бабенко, 
2011; Бочарова, 2013; Горбильова, 2013; Ємець, 
Ласкова, 2015; Золотарьова, 2017; Кокоріна, 2013; 
Марушкевич, 2014) та ін. Ці дослідження містять 
матеріали, які опосередковано чи безпосередньо 
торкаються проблеми профілактики поведінкових 
девіацій обдарованих учнів у закладах загальної 
середньої освіти.

Мета статті – виокремити деякі загальні осо-
бливості організації профілактики поведінкових 
девіацій обдарованих учнів у закладах загальної 
середньої освіти, які спостерігаються у світовому 
просторі.

Виклад основного матеріалу. У статті проа-
налізовано досвід організації профілактики пове-
дінкових девіацій обдарованих учнів у закладах 
загальної середньої освіти в Великій Британії, Ізра-
їлі, Індії, Іспанії, Італії, Португалії, Польщі, США. 
Охоплення досвіду абсолютно всіх країн світу не 
є можливим, що пов’язано з вимогами до обсягу 
означеної публікації, можливістю доступу до тих 
чи інших наукових джерел, різним рівнем роз-
витку системи освіти і, зокрема, профілактичної 
роботи з обдарованими учнями в цих країнах тощо.

Отже, визначимо особливості профілактики 
поведінкових девіацій обдарованих учнів у закла-
дах загальної середньої освіти в зазначених країнах.

О. А. Бочарова, вивчаючи систему освіти з 
обдарованими учнями у Великій Британії, зазна-
чає, що в цій країні не існує спеціалізованих 
закладів загальної середньої освіти і класів для 
обдарованих учнів. Більшість таких закладів 
є державними, але функціонують також і при-
ватні. Приватні заклади можуть орієнтуватися 
на категорію обдарованих учнів, однак їх мало 
і, як наслідок, у них навчаються діти заможних 
батьків. Освітнє законодавство Великої Британії 
визначає умови, які повинен створити заклад для 
обдарованих дітей, зокрема: створення можливос-
тей для розвитку здібностей, визначення засобів 
підтримки учнів у їх розвитку, планування часу 
підтримки та максимального використання мож-
ливостей учня, створення реєстру його поведінки 
(Бочарова, 2013).

Аналізуючи досвід роботи з обдарованими 
учнями закладів загальної середньої освіти Ізра-
їлю, О. В. Золотарьова у своєму дисертаційному 
дослідженні виокремлює проблему переванта-
ження дітей із високими здібностями, яка може 
призводити до психічних і поведінкових розла-
дів, стресу, супротиву та навіть емоційного виго-
рання дитини. Тому в цих закладах проводиться 
робота з батьками, спрямована, головним чином, 
на запобігання виникненню поведінкових розла-
дів, покращення внутрішнього сімейного клімату, 
налагодження взаємин довіри та порозуміння між 
дитиною і батьками, сприяння гармонійному розви-
тку дітей у родині і суспільстві (Золотарьова, 2017).

У роботі О. В. Горбильової представлено опис 
роботи з обдарованими учнями в Індії, де автор 
розкриває погляди деяких індійських вчених, що 
обдарованість проявляється не тільки у досяг-
ненні високих результатів, але і в особистісно-орі-
єнтованому підході до кожної дитини. На думку 
Уша Пандід (Usha Pandid), «обдарованість» ціл-
ком пов’язана з «проблемами особистості» і часто 
стосується тих дітей, яких вважають «дисфункці-
ональними невдахами», оскільки такі діти мають 
проблеми із соціальною адаптацією. Обдарована 
дитина часто змушена протистояти тій чи іншій 
соціальній групі, яка не бажає її приймати. Дуже 
важливо задовольнити академічні потреби таких 
дітей, щоб вони почувалися щасливими та задо-
воленими. Якщо їхні потреби у навчанні не реа-
лізовані, то зникає мотивація навчатися, їм стає 
нудно, дехто може стати антисоціальним елемен-
том, а дехто може навіть саморуйнуватися (Горби-
льова, 2013: 44–45).

Опис досвіду роботи Іспанії містить робота 
Л. В. Кокоріної, де дослідниця наводить основні 
наукові погляди, що сформувалися в цій країні 
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щодо проблеми дослідження. В Іспанії обдарова-
них учнів розглядають у трьох аспектах: як дітей, 
учнів і громадян. Відповідно до цих аспектів існує 
три середовища, які впливають на формування 
особистості і здібностей обдарованої дитини: 
родина, держава, суспільство. Всі ці види ото-
чення взаємодіють між собою задля повної реа-
лізації потенціалу обдарованих дітей на користь 
суспільства й держави.

Також дослідниця зазначає, що в Іспанії розро-
блено багатовимірну модель обдарованої людини 
(Х. Гарсіа Ягуе), яка включає не лише високий 
рівень інтелекту, а й адаптаційну зрілість, само-
стійність і соціалізацію дитини. До способів подо-
лання труднощів, які виникають в обдарованих 
учнів, іспанський вчений А. Костелло відносить: 
запобігання дисинхронії між змістом освіти та 
когнітивним розвитком дитини; сприяння соціалі-
зації обдарованих учнів; формування позитивної 
мотивації дітей із високими здібностями; органі-
зацію освітнього процесу відповідно до потреб 
обдарованих дітей шляхом застосування нестан-
дартних методів (Кокоріна, 2013).

Вивчаючи досвід Італії, А. А. Марушевич 
акцентує увагу на тому, що в цій країні існує 
низка організацій, які здійснюють профілактичну 
роботу з обдарованими особистостями. Так, асо-
ціація Eurotalent здійснює консультування бать-
ків обдарованих учнів і фахівців, котрі працюють 
з цією категорією (шкільних, медичних праців-
ників, працівників сфери послуг тощо); асоціація 
AISTAP з розвитку таланту й обдарованості під-
тримує освітню та соціальну інтеграцію обдарова-
них дітей; міжнародна організація Mensa об’єднує 
обдарованих у світі (Марушкевич, 2014: 8).

В. В. Ємець і А. О. Ласкова, аналізуючи досвід 
роботи з обдарованими дітьми в Португалії, 
зазначають, що в цій країні ідентифікацією обда-
рованих займаються підготовлені спеціалісти, які 
звертають увагу на відомий факт, що обдаровані 
діти не завжди добре навчаються у школі та сти-
каються з різними труднощами. Їх сприймають 
як проблемних учнів. Найчастіше це пов’язано з 
їхньою поведінкою, неуважністю, неадекватною 
соціальною взаємодією з оточуючими. Вчені звер-
тають увагу, що в Португалії 40% обдарованих 
дітей мають проблеми у школі. Тому освітня сис-
тема повинна намагатися створити більш спри-
ятливі умови для самовираження, розвитку обда-
рованих дітей, знаходити способи регулювання 
будь-яких неприємних ситуацій і вирішення про-
блем, що виникають (Ємець, Ласкова, 2015).

Вивчаючи досвід Польщі, В. М. Алфімов 
вказує: більшість польських дослідників вва-

жають, що в обдарованих учнів не встановлено 
взаємозв’язок між інтелектуальним рівнем, кре-
ативністю та шкільними досягненнями. Тому 
деякі з них навчаються нижче своїх можливостей 
і мають проблеми з поведінкою. Для визначення 
учня з проблемами в польській практиці застосову-
ється спеціальний термін «синдром неуспішного 
обдарованого учня». Основною причиною його 
виникнення вважаються зовнішні чинники, що 
вливають на розвиток дитини (Алфімов, 2015: 16)

У ході дослідження американської освіт-
ньої практики, здійсненого І. Є. Бабенко, вче-
ною визначено напрями соціально-педагогічної 
роботи, серед яких, на наш погляд, саме до про-
філактичної діяльності можна віднести: організа-
цію позашкільної роботи; створення сприятливих 
соціально-педагогічних умов в освітніх закладах; 
забезпечення різних форм оптимізації взаємодії 
дитини з найближчим оточенням; попередження 
відчуження дитини від соціального середовища; 
консультування та просвітницьку роботу з бать-
ками та педагогами щодо вироблення стилю ефек-
тивного спілкування з обдарованою дитиною; 
попередження негативного ставлення вчителів 
до обдарованих дітей; культурно-просвітницьку 
роботу серед населення з метою забезпечення 
прийняття дорослими обдарованості дитини, 
особливостей її поведінки, інтересів; допо-
могу в розв’язанні конфліктів між педагогами 
й учнями, батьками та дітьми тощо. Як зазначає 
І. Є. Бабенко, особлива увага приділяється куль-
турно-просвітницькій роботі серед населення 
з метою формування відповідного ставлення 
до обдарованих дітей (телевізійні шоу, спеціалізо-
вані Інтернет-портали тощо) (Бабенко, 2011).

У межах вивчення досвіду США науковий 
інтерес становить стаття Н. М. Савіної, де наво-
диться приклад саме соціально-педагогічної 
практики здійснення профілактики делінквентної 
поведінки обдарованих підлітків. У цій публі-
кації автор зазначає: «Оскільки серед неповно-
літніх правопорушників нерідко зустрічаються 
обдаровані підлітки, в США організовані феде-
ральні інтернати для талановитих злочинців. Там 
тримаються фальшивомонетники, що створили 
за допомогою комп’ютера і кольорового прин-
тера доларові купюри, які важко відрізнити від 
справжніх; хакери, які змогли зламати складні 
системи захисту американських і міжнародних 
банків; вправні виготовлювачі пластикових карт 
для банкоматів тощо. В цих інтернатах навчання 
здійснюють найкращі професори США. Зокрема, 
підліткам, які скоїли «комп’ютерні» злочини, лек-
ції читає голова корпорації «Майкрософт» Білл 
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Гейтс. Навчання в інтернаті триває три роки. 
Після його закінчення випускникам пропонується 
робота в Пентагоні за контрактом. Таким чином, 
делінквентні підлітки переорієнтовані на службу 
інтересам держави, а не на підрив її устрою» 
(Савина, 2008).

Отже, вищезазначена соціально-педагогічна 
практика з профілактики делінквентної поведінки 
обдарованих підлітків, розповсюджена в США, 
місить в собі такі напрями, як: виявлення обдаро-
ваних делінквентів, розвиток їх здібностей і пере-
орієнтація особистісних смислів.

У Франції представниками асоціації Євро-
талант під керівництвом Р. Пажеса проведено 
дослідження в арабських кварталах Парижа, 
в ході якого були зафіксовані процеси утворення 
неформальних ядер навколо здібних людей, що 
виявилися за бортом освітньої і професійної 
системи. Отримані результати дозволили дійти 
висновку, що втрата мотивації обдарованими 
учнями може призвести до небезпечних наслід-
ків. Обдаровані особистості, які не знайшли собі 
корисне застосування в суспільстві, формують 
кістяк сил, спрямованих на руйнування суспіль-
ства. Здібні діти, які не знайшли себе в школі і 
не продовжили освіту в закладі вищої освіти, все 
одно шукатимуть застосування своїм великим 
можливостям, що і призведе до ризику асоціаль-
ної поведінки. Початкова, середня, вища освіта 
і своєчасна професіоналізація індивідів склада-
ють основу їхньої соціалізації, вступу на шлях 

корисності для суспільства (Психология одарен-
ности, 1999).

Висновки. Аналіз наукових публікацій, у яких 
відображено досвід зарубіжних країн щодо про-
блеми дослідження, дозволив виявити деякі 
загальні особливості організації профілактики 
поведінкових девіацій обдарованих учнів у закла-
дах загальної середньої освіти, що спостеріга-
ються в сучасному світовому просторі:

– створення сприятливих умов для гармоній-
ного розвитку обдарованих учнів, своєчасного 
вирішення їх проблем і труднощів, реалізації 
потреб;

– врахування специфіки розв’язання проблем 
обдарованих дітей залежно від економічних фак-
торів і культурно-історичних традицій;

– взаємодія родини, держави і суспільства з 
метою повної реалізації потенціалу обдарованих 
дітей на користь суспільства й держави;

– профілактика соціальної дезадаптації обда-
рованої дитини, виявлення негативних чинників 
ризику, які можуть призводити до різних проявів 
поведінкових девіацій;

– консультативна, розвивальна і соціально-
інтеграційна профілактична діяльність, переорі-
єнтація особистісних смислів обдарованих підліт-
ків, які мають девіантні прояви в поведінці.

Виявлені особливості дають можливість орга-
нізації відповідної профілактичної діяльності на 
різних її рівнях у нашій країні з урахуванням зару-
біжного досвіду.
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