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Розглядаються проблеми педагогічної обдарованості учасників 

освітнього процесу, зокрема, вчителя, на основі біографічного методу. 
Аналізуються чинники, які сприяють розвитку педагогічної обдарованості 
обраних для аналізу осіб та становлення їхнього педагогічного таланту. 

Рассматриваются проблемы педагогической одаренности участников 
образовательного процесса, в частности учителя, на основе биографического 
метода. Анализируются факторы, которые способствуют развитию 
педагогической одаренности выбранных для анализа лиц и становления их 
педагогического таланта. 

The problems of pedagogical giftedness of the participants of education 
process on the biographical method are outlined. The factors which create favorable 
conditions of the development of  pedagogical giftedness of the chosen persons and 
becoming of their pedagogical talents are analyzed. 

 
Здатність до збереження і примноження інтелектуального потенціалу є 

визначальним чинником розвитку суспільства, яке існує в умовах глобалізації 
та інформатизації ХХІ століття. Тому одним із пріоритетних напрямів 
державної політики в Україні має бути постійна підтримка творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу, зокрема й вчителя.  

Для виділення якостей обдарованого вчителя нами було застосовано 
біографічний метод, який полягає у вивченні біографій видатних людей. Це 
дозволило одержати фактичний матеріал, узагальнити його і знайти те спільне, 
що притаманне обдарованим педагогам. При дослідженні обдарованості цей 
метод дуже широко застосовується у психології. Він може бути плідним за 
умови, що стосовно певної творчої особистості є відповідні досить 
інформаційно насичені матеріали, які дозволяють створити істинний 
психологічний портрет такої особистості [4]. 

Джерелом пошуку цих якостей стали відомі праці педагогів-дослідників, 
теоретичні доробки у галузі професійної підготовки вчителя, а також 
біографічні дані видатних педагогів минулого та сучасності. При відборі 
матеріалу для застосування біографічного методу нами враховувалися такі 



вимоги: 1) вивчення творчої діяльності видатних людей не повинно бути 
обмежене сьогоденням (нами було обрано для вивчення постаті трьох 
видатних педагогів: Я.А. Коменський – XVII століття, К.Д. Ушинський – XIX 
століття, А.С. Макаренко – ХХ століття); 2) необхідно досліджувати 
представників різних національностей (Я. Коменський – чех за походженням, 
К.Д. Ушинський та А.С. Макаренко – представники вітчизняної педагогіки); 
3) обрані для дослідження особистості мають бути яскраво творчими і 
виявляти потяг до творчості протягом досить тривалого за часом життя 
(Я.А. Коменський прожив 78 років, К.Д. Ушинський та А.С. Макаренко – 47 
та 51 відповідно, проте їх життя і педагогічна діяльність були напрочуд 
насичені й творчі); 4) при дослідженні слід мати відповідну кількість 
інформаційного матеріалу. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити ряд висновків 
стосовно чинників, які сприяли розвитку педагогічної обдарованості обраних 
для аналізу осіб та становлення їхнього педагогічного таланту: 

– сприятливе освітнє середовище (сімейне і шкільне), яке прищепило 
смак до знань, освіти, самовиховання (Я.А. Коменський – ґрунтовна 
дошкільна підготовка у сім'ї, навчання у братській школі, навіть 
"безповоротно втрачені роки" у граматичній школі, які сприяли формуванню 
думки про те, що освіта надто важлива справа, щоб ставитися до неї 
легковажно; К.Д. Ушинський – ґрунтовна дошкільна освіта і ранній початок 
навчання; надзвичайно сильний вплив матері, а пізніше мачухи-німкені, 
сприятлива атмосфера Новгород-Сіверської гімназії, вплив викладачів, 
зокрема І.Ф. Тимківського; А.С. Макаренко – атмосфера любові та розуміння 
у сім'ї, ранній початок навчання і спроб педагогічної діяльності (навчав 
сусідських дітей), культ знань і книги, наявність великої кількості періодичних 
видань); 

– ґрунтовна вища освіта, при цьому не завжди педагогічна 
(Я.А. Коменський – два університети (богословський факультет), 
К.Д. Ушинський – Московський державний університет (юридичний 
факультет), А.С. Макаренко – Полтавський педагогічний інститут); 

– свідомий вибір педагогічної професії (Я.А. Коменський – учитель, а 
пізніше ректор братської школи; К.Д. Ушинський – викладач Ярославського 
(Демидівського) юридичного ліцею, Гатчинського сирітського інституту, 
Смольного інституту шляхетних дівчат; А.С. Макаренко – вчитель 
Крюківського залізничного училища та інших навчальних закладів, зокрема 
Полтавської експериментальної школи); 

– широкий кругозір, енциклопедичні знання (всім відомий пансофізм 
Я.А. Коменського, ґрунтовні знання із різних галузей знань К.Д. Ушинського, 
здатність постійно "щось читати" А.С. Макаренка); 

– працездатність, наполегливість (тривалі подорожі Я.А. Коменського, 
під час яких він продовжував працювати над своїми творами і водночас 
займався практичною діяльністю; постійна зануреність у роботу 
К.Д. Ушинського; здатність А.С. Макаренка "спати через день", працюючи над 
літературою чи документами); 



– прагнення до самоосвіти (постійне самовдосконалення 
Я.А. Коменського; оволодіння іноземними мовами, вивчення бібліотеки 
Є.О. Гугеля К.Д. Ушинським; А.С. Макаренко за одну зиму 1920 року 
перечитав стільки педагогічної літератури, скільки не читав за все життя);  

– креативність (реформаторський дух, продукування нових ідей, творче 
використання освітніх ідей попередників); 

– здатність усе розпочати спочатку, перемагати труднощі, сила волі 
(наповнене поневіряннями та незгодами життя Я.А. Коменського, загибель 
близьких, втрата майна та наукових нотаток, відтворення втраченого, нові ідеї 
та книжки; важкий життєвий шлях К.Д. Ушинського, сповнений заздрістю і 
цькуванням з боку менш талановитих колег, злети і падіння, хвороби і 
безробіття, негаразди у сім'ї, довге вигнання і глибока віра у майбутнє; етапи 
творчого шляху А.С. Макаренка, якому кілька разів доводилося розпочинати 
з початку, доводячи правильність і життєздатність своїх принципів); 

– вплив сильних особистостей (для Я.А. Коменського – це університетські 
викладачі, особистості філософів давнини, В. Ратке; для К.Д. Ушинського – 
мати, директор Новгород-Сіверської гімназії І.Ф. Тимківський; для 
А.С. Макаренка – батько й мати, брат Віталій, шкільні вчителі); 

– ораторський дар (усі троє блискучі лектори, здатні переконувати 
слухачів, доводити свою думку яскраво, живо, доступно; їх поважали учні, 
студенти, вихованці; їхні лекції завершувалися бурхливими оплесками 
слухачів); 

–  літературний дар (усі троє володіли здібністю яскраво викладати свої 
думки у статтях, наукових працях, залишили по собі навчальні підручники, 
художні твори, які не втратили своєї актуальності й сьогодні);  

– любов до дітей (Я.А. Коменський добре розумів природу дитини, з 
повагою ставився до її особистості, намагався полегшити навчальну працю 
учнів, запроваджував новітні методи навчання; К.Д. Ушинський уважно 
ставився до жіночої освіти, поважав своїх вихованок, намагався виховувати в 
них допитливість, жагу до знань, демократизував навчально-виховний процес; 
А.С. Макаренко глибоко розумів кожного свого вихованця, досконало знав 
його сильні й слабкі сторони, намагався спиратися у виховному процесі на 
позитивні якості, орієнтував своїх вихованців на завтрашню радість). 

Узагальнюючи вищезазначені чинники, можна згрупувати їх таким 
чином: здібності до виконання педагогічної діяльності (любов до дітей, 
ораторський дар, літературний дар тощо); креативність; інтелектуальні 
здібності (широкий кругозір, енциклопедичні знання, прагнення до самоосвіти 
тощо); професійна спрямованість (любов до дітей, свідомий вибір педагогічної 
професії, ґрунтовна вища освіта тощо); особистісні якості (працездатність, 
наполегливість, здатність все розпочати спочатку, перемагати труднощі, сила 
волі тощо); зовнішні та внутрішні чинники (сприятливе освітнє середовище, 
вплив сильних особистостей тощо).  

Зважаючи на результати біографічного аналізу та враховуючи викладені 
вище міркування щодо сутності та структури обдарованості, основу 
запропонованої нами моделі педагогічно обдарованої особистості складають 



такі компоненти: педагогічні здібності, рівень розвитку яких вище за середній; 
педагогічна креативність, тобто здатність учителя до педагогічної творчості; 
педагогічне покликання, як спрямованість особистості до виконання 
педагогічної діяльності; інтелектуальні здібності, як необхідний чинник, що 
сприяє засвоєнню та трансформації знань у визначеній науковій сфері (див. 
рис. 1).  

Схарактеризуємо названі компоненти педагогічної обдарованості 
докладніше. 

Аналіз педагогічних здібностей здійснено у низці фундаментальних 
досліджень [1–3; 5; 6]. Педагогічні здібності визначаються дослідниками як 
сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння 
педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення. Педагогічні здібності 
передбачають відповідну спрямованість особистості (світоглядну, політичну, 
моральну); ділові якості (спеціальні педагогічні вміння, навички, досвід); риси 
характеру (комунікабельність, гуманність, емоційна врівноваженість). 
Педагогічні здібності ґрунтуються на відповідній схильності до педагогічної 
діяльності, формуються і вдосконалюються під час педагогічної практики. 
Вони ж є і передумовою для вибору випускниками загальноосвітньої школи 
педагогічної професії. 

 
 
 

Рис. 1. Модель педагогічної обдарованості (з урахуванням 
ортогонального підходу до побудови структури особистості В.В. Рибалка) 

 



Іноді педагогічні здібності звужують до вміння виконувати певні дії – 
майстерно володіти мовленнєвими засобами, прикладними вміннями (співати, 
малювати, організовувати дітей тощо). Насправді ж поняття „педагогічні 
здібності” виявляється значно складнішим і охоплює цілий комплекс 
спеціальних та загальних знань, пов’язаних з ними вмінь, а також якостей 
особистості вчителя. Дослідниками (Ф.М. Гоноболін, Н.В. Кузьміна, 
І.П. Підласий, В.О. Сластьонін та інші) виділено такі групи педагогічних 
здібностей: науково-пізнавальні – здатність людини оволодівати науковими 
знаннями у визначеній галузі; дидактичні – вміння відбирати та готувати 
навчальний матеріал, наочність; чітко, доступно, виразно, переконливо і 
послідовно викладати навчальний матеріал; творчо проводити уроки; 
розвивати мислення школярів; стимулювати розвиток пізнавальних інтересів 
та духовних потреб учнів; підвищувати їх навчально-пізнавальну активність; 
привчати дітей працювати самостійно; організаторські – вміння згуртовувати 
дітей, розподіляти спільно з ними громадські обов’язки, планувати спільну 
діяльність, вести роботу одночасно з навчальною групою і кожним учнем, 
аналізувати результати діяльності, підводити підсумки, робити висновки; 
розвивати в учнів активність, ініціативу, самостійність; дають змогу 
організувати на належному рівні навчально-виховний процес, а також власну 
педагогічну діяльність; комунікативні – вміння встановлювати педагогічно 
доцільні стосунки з учнями, їх батьками, колегами, керівниками навчальних 
закладів (педагогічний такт); перцептивні – полягають в адекватному 
сприйнятті й розумінні психології дитини; в умінні проникати у духовний світ 
вихованців, об’єктивно оцінювати їх емоційний стан, тонко відчувати настрої, 
переживання окремих учнів, виявляти особливості психіки; сугестивні – 
здатність здійснювати емоційно-вольовий вплив на вихованців; дослідницькі – 
вміння пізнавати й об’єктивно оцінювати педагогічні ситуації та процеси; 
соціальні – вміння розібратися у складних міжособистісних стосунках учнів, 
визначити місце і роль кожного з них у діловій та соціально-психологічній 
структурах; експресивні – здатність до зовнішнього вираження своїх думок, 
знань, переконань і почуттів за допомогою мови, а також міміки та 
пантоміміки; емоційна стійкість – уміння педагога володіти своїм станом, 
поведінкою у різноманітних ситуаціях. 

Інтелектуальні здібності педагога нами виділяються як окремий 
компонент ядра педагогічної обдарованості, оскільки високий розвиток 
інтелекту є невід’ємною характеристикою вчителя і виконує у структурі його 
особистості окрему функцію. При цьому нами було враховано: 

1) концепцію "інтелектуального порога" Е. Торранса, яка твердить, що 
при показниках IQ нижчих за 115-120 інтелект і креативність утворюють 
єдиний чинник, при IQ вище 120 здатність до творчості стає незалежною 
величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, однак є інтелектуали 
з низькою креативністю; 

2) висновки Д. Перкінса про існування нижнього порогу розвитку 
інтелекту для кожної професії (люди з показниками IQ, нижчими за певний 
рівень, не можуть оволодіти даною професією). Для педагогічної професії, за 



даними Г. Айзенка, середній показник IQ становить 122. Тобто, це саме той 
випадок, коли інтелект і креативність у структурі особистості вчителя можуть 
розглядатися як незалежні величини. 

Поняття „інтелект” (лат. intellectus – розум, розсудок, пізнання, 
розуміння), „інтелектуальні здібності” вчені розуміють як здатність 
самостійно набувати знання, відкривати їх, переносити у нові умови, 
знаходити оригінальні шляхи розв’язування проблем на противагу діям за 
зразком чи шляхом наслідування. Інтелектуальна людина здатна правильно 
оцінювати, розуміти і думати, завдяки своєму „здоровому глузду” та 
„ініціативності” може „пристосуватися до умов життя”. Тобто „інтелект – це 
глобальна здатність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися 
з життєвими обставинами”, „успішно мірятися силою з навколишнім світом” 
[8, с. 9-13]. Більшість сучасних психологів погоджуються з розумінням 
інтелекту як здатності індивіда адаптуватися до навколишнього середовища. 
У широкому значенні поняття „інтелект” характеризує всю пізнавальну 
діяльність особистості, у вузькому – це найбільш узагальнене поняття, яке 
охоплює сферу розумових здібностей людини. Прояви інтелекту можна 
фіксувати у функціонуванні розуміння та структурування конкретної 
інформації; постановці завдань; пошуку і конструюванні розв’язку; 
прогнозуванні рішень, гіпотез, задумів. У структурі педагогічної 
обдарованості можна виокремити як загальні інтелектуальні здібності 
вчителя, так і його здатність до теоретичного осмислення педагогічної 
дійсності.  

Зрозуміло, що названими властивостями не обмежується перелік 
педагогічних здібностей. Крім того, слід зазначити, що тільки факт наявності 
у людини педагогічних здібностей ще не забезпечує ефективності виконання 
нею педагогічної діяльності. Практика роботи сучасної школи свідчить, що 
вчитель повинен не тільки чітко і правильно відтворювати необхідну 
інформацію – він має вміти генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити 
нетрадиційні способи розв’язування проблемних педагогічних ситуацій і 
задач, тобто володіти креативністю мислення. Дослідженню педагогічної 
творчості та особливостям підготовки до неї майбутніх учителів надається 
належна увага у дослідженнях В.А. Кан-Каліка, Н.В. Кічук, М.П. Лещенко, 
С.О. Сисоєвої, Л.О. Хомич та ін. Так, зокрема, С.О. Сисоєвою виділяються такі 
ознаки педагогічної креативності: високий рівень соціальної й моральної 
свідомості; пошуково-перетворюючий стиль мислення; розвинені 
інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, 
пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення; творча фантазія, 
розвинута уява; специфічні особистісні якості (любов до дітей; 
безкорисливість; сміливість; готовність до розумного ризику в професійній 
діяльності; цілеспрямованість; допитливість; самостійність; наполегливість; 
ентузіазм); специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє "Я"; бажання 
бути визнаним; творчий інтерес; захопленість творчим процесом, своєю 
працею; прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах 
педагогічної праці); комунікативні здібності; здатність до самоуправління; 



високий рівень загальної культури [7, с. 98-99]. Розроблений дослідницею 
перелік ознак педагогічної креативності можна використовувати для 
проведення їх оцінювання і самооцінювання майбутніми вчителями і 
вчителями-практиками, а також для розробки на цій основі програми 
самовдосконалення.  

Отже, педагогічна креативність передбачає здатність до творчого 
пошуку, нестандартного розв’язання педагогічних задач і характеризується за 
цілим рядом параметрів. На основі аналізу відповідної наукової літератури 
нами розроблено основні параметри, які характеризують педагогічну 
креативність. 

Слід відзначити ще одну характеристику особистості педагога, без якої 
педагогічні здібності не зможуть набути ефективного розвитку – це 
особистісна спрямованість людини на педагогічну діяльність, яка є одним з 
найважливіших суб’єктивних чинників досягнення вершин у професійно-
педагогічній діяльності. Спрямованість особистості визначається як 
сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність особистості, і які 
характеризуються інтересами, схильностями, переконаннями, ідеалами, в яких 
відображено світогляд людини. Крім того, спрямованість охоплює інтерес до 
самих учнів, творчості, педагогічної професії, схильність займатися саме нею, 
усвідомлення своїх здібностей. На думку Н.В. Кузьміної, суто педагогічна 
спрямованість складається із стійкої мотивації на формування особистості 
учня засобами предмету викладання, на переструктурування предмету 
відповідно до вихідної потреби учня у знаннях, носієм яких є педагог. 
Аналізуючи сутність педагогічної спрямованості, І.А. Зязюн відзначає, що її 
становлять ціннісні орієнтації: до себе – самоутвердження, на засоби 
педагогічного впливу, на школяра, на мету педагогічної діяльності. Для 
педагога провідною є орієнтація на головну мету за гармонійної узгодженості 
всіх інших: гуманізації діяльності, гідного самоутвердження, доцільності 
засобів, врахування потреб вихованців. 

Основним мотивом суто педагогічної спрямованості є інтерес до змісту 
педагогічної діяльності. Можна на “відмінно” знати основи фахового 
предмету, володіти цілим рядом педагогічних умінь, але так і не стати 
“вчителем, на якого чекають”. Важливою умовою розвитку педагогічної 
обдарованості є бажання педагога працювати з дітьми, любов і повага до них, 
отримування задоволення від спілкування з вихованцями, потреба у 
постійному зануренні у проблеми школи і учнів. Отже, йдеться про 
педагогічне покликання, яке розглядається як життєве призначення і 
спрямування людини, що надає доцільності, осмислення й перспективності її 
діяльності. Покликання співвідноситься у своєму розвитку із потребою в 
обраному виді діяльності. На цьому найвищому ступені розвитку – покликанні 
– педагог не уявляє себе без школи, без життя і діяльності своїх учнів. 

Усвідомлення покликання передбачає розвинену самосвідомість і 
культуру самоаналізу, осмислення своїх потреб, формування соціально 
значущих цілей, визначення конкретних шляхів її реалізації. Вчитель завжди 
має пам’ятати одну просту але велику істину: для того, щоб бути справжнім 



учителем, необхідно перш за все любити те, що викладаєш, і любити тих, кому 
викладаєш. Учитель не може не любити дітей. Це положення вже стало 
педагогічною аксіомою. Проте далеко не всі, хто обрав для себе професію 
педагога, замислюється над сенсом даної аксіоми. А він полягає у тому, що 
виховувати людину, яку не любиш, ‒ праця безплідна і навіть пекельна.  

Отже, педагогічною технікою дійсно можна оволодіти (і під час навчання 
у педагогічному навчальному закладі, й упродовж безпосередньої 
педагогічної діяльності), а педагогічні здібності розвинути до певного 
необхідного рівня. Педагогічне ж покликання має народитися у душі людини, 
„визріти” й оформитися у стійке переконання, що саме без цього (школи, 
учнів, щоденного спілкування з ними) вона не проживе жодного дня.  

Отже, ми виходимо з розуміння обдарованості як індивідуальної 
потенційної своєрідності внутрішніх (задатки) та зовнішніх (сприятливе 
соціальне середовище, стиль виховання) передумов для розвитку здібностей 
особистості до рівня вище за умовно „середній”, завдяки яким вона може 
досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 
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