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В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ  

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Проблема розвитку обдарованої особистості в сучасному світі є 

актуальною і надзвичайно важливою. Адже кожна цивілізована країна дбає про 

творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема, оскільки 

потребує діяльних, обдарованих, інтелектуально розвинених громадян.  

Сучасний стан суспільного розвитку, динамічні зміни в усіх сферах 

людської діяльності зумовлюють зростаючу потребу суспільства у формуванні 

обдарованої творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, 

креативних можливостей, здатної до створення та засвоєння інновацій у будь-

якій галузі. Саме така обдарована особистість є найбільшою цінністю у 

суспільстві. 

Обдарованою ми називаємо людину, яка має значні природні здібності, 

задатки, талант. Творчий потенціал, безперечно, має кожна особистість, 

необхідно лише створити належні умови для його розкриття та розвитку. 

Мета сучасної системи освіти – формування в учнів умінь самостійно 

здобувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх 

розв’язання. Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який 

робить людину творчою. Саме виявлення обдарованих дітей та подальший 

розвиток їх здібностей та обдарувань є однією з умов максимального розкриття 

і розвитку потенціалу кожної особистості, формування молодої людини як 

суб’єкта соціального та професійного життя, підготовки її до 

самовдосконалення, самовизначення та самореалізації.  

Нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток 

індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на 

основі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і талантів. 

Вирішення цього важливого завдання покладено, насамперед, на систему 

освіти та виховання, що потребує принципово нових підходів до навчання, 

виховання, організації позакласної роботи, постійного оновлення форм, 

методів, технологій з метою ефективнішого впливу на розвиток особистості 

дитини. Інформатизація освіти, - це не тільки вирішення певних технологічних 

проблем оснащення навчально-виховного процесу, не лише відповідна 

підготовка педагогів до активного використання ІКТ у навчанні, а й створення 

належного інформаційно-освітнього простору, що дозволить забезпечити 

освітні потреби особистості, у тому числі і розвитку її обдарованості. 



 


