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Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою молоддю 

 
Важливим етапом вивчення будь-якої проблеми є чітке визначення 

категорійного апарату дослідження. До базових понять проблеми 
обдарованості слід віднести такі: «обдарованість», «талант», «геніальність» 
та ряд підпорядкованих понять, а саме: «здібності», «задатки». Сьогодні не 
існує універсального, визнаного і прийнятого всіма дослідниками визначення 
поняття «обдарованість». Найвідомішим і най-поширенішим у західній науці 
є визначення, запропоноване В. Штерном, який розумів обдарованість як 
загальну здатність індивіда свідомо орієнтувати своє мислення на нові вимоги, 
як загальну здатність психіки пристосовуватися до нових завдань і умов життя. 
І хоча цей підхід зазнав критики ще на початку ХХ століття, визначення, 
запропоноване В. Штерном, залишається одним із провідних у сучасному 
трактуванні проблем обдарованості. 

У філософських трактатах минулого, у художніх творах та побуті на 
перших етапах становлення проблеми вивчення здібностей та обдарувань 
людини частіше використовується не термін «обдарованість», а інше поняття 
– «геній» (від латинського – genius – дух). З давніх-давен, ще в античній 
культурі, генієм вважали істоту, проміжну між безсмертним божеством і 
смертною людиною. У давньоримській міфології генієм називали доброго 
Духа, який формує характер людини та оберігає її впродовж життя 
(«даймоній» Сократа). 

Визначень поняття «геніальність» існує безліч. Вивчаючи це питання, 
В.П. Ефроїмсон зазначав, що геніальність визначають і як «здатність у період 
дозрівання ідеї повністю ігнорувати все, що не стосується досліджуваної 
проблеми», і як «здатність до концентрації, що переходить у транс», і як 
«природну інтелектуальну силу дуже високого рівня, виключну здатність до 
творчості, що вимагає уяви, оригінального мислення, винаходу чи 
відкриття»... 

Філософська думка  розуміє під геніальністю (від лат. genialis – властивий 
генієві, плідний) найвищий прояв творчих сил людини, діяльність якої має 
всесвітньо історичне значення. Термін «геніальність» уживають як для 
позначення здатності людини досягти видатних результатів у певній галузі, 
так і для оцінки результатів творчості. 

У психологічній науці під геніальністю розуміють «особистісну 
характеристику людини, найвищий ступінь розвитку її обдарованості, 
таланту»; «найвищий ступінь розвитку здібностей, що проявляється у творчій 



діяльності, результати якої мають історичне значення у житті суспільства, 
розвитку літератури, науки і мистецтва». Отже, геніальність людини 
проявляється у творчій діяльності, результати якої мають соціально-групову і 
вселюдську значущість. Якісний стрибок у діяльності індивіда, що підносить 
його творчість на рівень геніальності, настає внаслідок величезного 
напруження всіх фізичних і нервово-психічних зусиль у поєднанні з 
об’єктивними потребами і закономірностями розвитку історичної практики 
певного класу, народу. Тобто загальною тенденцією у дослідженні феномена 
геніальності є думка про те, що сутність генія неможливо зрозуміти, якщо 
ігнорувати продукти його творчості, а також епоху, в яку він жив і творив. 

З психологічної точки зору, творчий процес генія принципово не 
відрізняється від творчого процесу інших обдарованих людей. Відмінність 
геніальної людини від талановитої полягає у більшій суспільній значи-мості 
діяльності генія, який створює нову епоху у своїй сфері діяльності53.Існує 
формула розмежування генія і талановитої людини: «Геній робить те, що 
повинен, талант – те, що може»54. Ця формула підкреслює підкореність генія 
тій задачі, яку ставить перед ним його внутрішня сутність, його захопленість 
своєю творчістю, неминучість напруги всіх сил для досягнення поставленої 
мети, для вирішення поставленої задачі. На думку В. Ефроїмсона, якби в геніїв 
не було цього фанатичного прагнення, то вони (при всіх своїх здібностях), 
народившись вундеркіндами, так ними б і залишалися. 

Отже, геніальність, як вищий рівень творчих проявів людини, 
відображається у творчості, яка має видатне значення для життя суспільства. 

Геніальна людина впродовж тривалого часу виконує величезну працю, 
яка суттєво впливає на інших людей протягом багатьох років. Для генія 
характерний надзвичайно високий рівень розвитку всіх природних 
можливостей до виконання певного виду діяльності, величезна суспільна 
вагомість результатів творчості, що передбачає одночасне використання всіх 
наявних можливостей людини. 

Слідом за термінами «геній» і «геніальність» широкого поширення 
набуває поняття «талант» (від грецького – tаlantоn, букв. – терези).Талантом 
називали високий ступінь розвитку здібностей, а геніальністю– вищий ступінь 
прояву таланту. Отже, геніальність є талантом найвищого рівня. Талант же, у 
свою чергу, є обов’язковою підструктурою геніальності. 

Філософи називають талантом високий рівень обдарованості людини до 
певного виду творчості (діяльності). Талант характеризується здатністю до 
творчих досягнень, залишаючись, за словами В. Бєлінського, «у межах сфери, 
відкритої генієм». 

У психологічній науці талант визначається як «природний хист, 
обдарованість, вища здатність людини до певного виду діяльності (творчої, 
наукової, політичної, виробничої)»; «видатні здібності в одній чи кількох 
галузях діяльності»; «здібності, які виявляються у суспільно визнаних 
здобутках». 

Сучасна педагогіка під талантом розуміє якісно вищий рівень здібностей 
особистості. Передумовою розвитку таланту є задатки людини, які можуть 



перетворюватися на реальність за наявності сприятливих соціальних чинників. 
На думку академіка С.У. Гончаренка, талант – це поєднання певного ступеня 
генетично зумовленої обдарованості з працею. 

Широке використання у науковій літературі терміна «обдарованість» 
пов'язано із періодом утвердження педагогіки, а потім і психології як 
самостійних наук. Коренем слова «обдарованість» є «дар», тому як в 
українській, російський, так і в англійській (giften) мовах це поняття має 
однозначне трактування – подарунок. Цим ніби підкреслюється, що людина 
володіє чимось таким, що нею не заслужено, не зароблено, а тим, що їй 
подаровано від народження. Визнаючи можливість існування такого дару, ми 
визнаємо факт існування індивідуальних розходжень між людьми, які 
зумовлені не тільки впливом навколишнього середовища та виховання, але й 
іншими, можливо, на сьогодні ще не відомими чинниками. Природно, що 
одним із найважливіших питань, яке хвилювало вчених протягом багатьох 
століть, була проблема походження цього дару. 

Більшість сучасних вітчизняних дослідників схиляється до думки, що 
основою обдарованості є здібності – сукупність індивідуально-психологічних 
особливостей, які є умовою успішного, високоякісного виконання людиною 
певної діяльності і зумовлюють різницю в динаміці оволодіння потрібними 
для неї знаннями, вміннями та навичками. Ступенями розвитку здібностей є 
обдарованість, талант і геніальність. І як-що геніальність – це доля небагатьох, 
то здібностями до певних видів діяльності і здатністю до творчості може і 
повинен оволодіти кожний. 

Обдарованість – це природні схильності до певного виду діяльності і 
задатки, розвинуті відповідним вихованням, високий рівень розвитку 
здібностей людини, завдяки чому вона досягає значних успіхів у певних 
галузях діяльності. Розрізняють обдарованість технічну, художню, артистичну 
та ін. 

Обдарованість розвивається у процесі виховання, навчання, трудової 
діяльності. Розвиток обдарованості людей залежить від умов матеріального 
життя суспільства, його культури, панівних у ньому суспільних відносин. 

Незважаючи на значний досвід роботи з обдарованими дітьми, у світовій 
науці немає єдиного підходу, по-перше, до визначення самого поняття 
«обдарованість», а по-друге, до розробки загальноприйнятої концепції 
обдарованості. 

На сьогодні існує більше ста визначень поняття «обдарованість». Довгий 
час головним показником обдарованості визнавався здебільшого інтелект. 
Фундаментальні дослідження Л. Термана (1959), спрямовані на доведення 
стабільності показників інтелекту, призвели до того, що протягом багатьох 
років у ролі робочого визначення обдарованості, її еквівалентом виступав 
рівень інтелекту, визначений і оцінений за від-повідними тестами. Останнім 
часом для визначення обдарованості і талановитості застосовують формулу, 
запропоновану Комітетом з питань освіти США, яка враховує також 
академічні успіхи особистості. За їх ви-значенням (Marland, 1977), 
«обдарованість – це якість людської особистості, яка може бути виявлена 



професійно підготовленими людьми і визначається трьома взаємопов’язаними 
параметрами: випереджальним розвитком пізнання, психологічним розвитком 
та фізичними даними». 

Згідно з таким підходом обдарованими і талановитими дітьми можна 
назвати тих, хто, «за оцінкою досвідчених спеціалістів, у силу видатних 
здібностей демонструє високі показники в одній або кількох сферах: 
інтелектуальній; академічних досягнень; творчого або продуктивного 
мислення; спілкування і лідерства; художньої діяльності; рухової діяльності». 
Така формула визнає, що індивід може відзначатися функціональними або 
потенційними можливостями у ряді сфер: інтелектуальній, художній, 
психомоторній, у сфері спілкування. Таке вузько психологічне ви-значення 
обдарованості деякі американські вчені сприйняли критично, оскільки воно не 
враховує однієї з найважливіших характеристик обдарованості, яка суттєво 
впливає на ефективність виконуваної діяльності – мотивацію. 

Саме тому відомий американський спеціаліст у галузі вивчення 
обдарованих дітей Дж. Рензуллі запропонував свій підхід до розв’язання цієї 
проблеми, який є чи не найпопулярнішим серед західних концепцій 
обдарованості. На його думку, обдарованість є результатом взаємодії трьох 
характеристик: інтелектуальних здібностей (які перевищують середній 
рівень), креативності і наполегливості (мотивації). Крім того, у його моделі 
враховані знання (ерудиція) та сприятливе навколишнє середовище. Ця 
концепція активно використовується для розробки прикладних проблем. 
Визначена Дж. Рензуллі тріада у більш-менш модифікованому вигляді має 
місце у більшості сучасних західних концепцій обдарованості. 

Так, П. Торранс використовує аналогічну тріаду: творчі здібності, 
творчі вміння, творча мотивація. При цьому дослідник зазначає, що високі 
показники креативності ще не дають гарантії великих творчих досягнень, а 
тільки засвідчують певну ймовірність їх прояву. Максимальний же рівень 
творчих досягнень можливий лише при поєднанні всіх трьох чинників. 

З ідеями Дж. Рензуллі багато в чому перетинається «мультифакторна 
модель обдарованості» Ф. Монкса, в якій автор не розділяє креативність та 
інтелект. Він пропонує інші параметри: мотивацію, креативність та 
виключні здібності. Така модель відрізняється універсальністю, оскільки 
дозволяє пояснювати часткові прояви обдарованості у різних сферах 
(спеціальна обдарованість). Модифікований варіант моделі Дж. Рензуллі 
пропонує Д. Фельдх’юсен, на думку якого її слід доповнити «Я»-концепцією 
та рівнем самоповаги. 

Теоретичні питання обдарованості досліджували й радянські вчені Б.Г. 
Ананьєв, А.В. Брушлинський, П.Я. Гальперін, О.Г. Ковальов,Г.С. Костюк, 
Н.С. Лейтес, О.М. Лєонтьєв, В.М. М'ясищев, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов та 
інші. Так, Б.М. Теплов вважав, що обдарованість – це якісно своєрідне 
сполучення здібностей, від якого залежить імовірність більшого чи меншого 
успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності. Однак Б.М. Теплов зазначав, 
що окремі здібності ще не забезпечують можливості успішного виконання 
конкретною людиною тієї чи іншої роботи. 



Під обдарованістю він розумів «якісне своєрідне поєднання здібностей, 
від якого залежить можливість досягнення більшого чи меншого успіху під 
час тієї або іншої діяльності». Отже, на думку Б.М. Теплова, діяльнісний підхід 
є вирішальним для визначення здібностей і обдарованості. А.В. Петровський 
наголошував на багатозначності терміна «обдарованість», вказував на 
багатоаспектність проблеми її вивчення. Він визначав обдарованість, як: 1) 
якісне своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішне виконання дій; 
2) загальні здібності; 3) розумовий потенціал або інтелект; 4) сукупність 
природних задатків;5) талановитість. 

Г.С. Костюк тлумачить обдарованість як індивідуальну своєрідність 
здібностей людини, вказуючи на значущість природних даних кожної 
особистості як сили, яка є вихідною внутрішньою спонукою розвитку 
здібностей. При цьому під здібностями він розуміє «істотні властивості 
людської особистості, що виявляються у її цілеспрямованій діяльності та 
зумовлюють її успіх». Природними ж можливостями розвитку, які створюють 
внутрішні умови для розвитку здібностей людини до певних ви-дів діяльності, 
він визнає задатки, розглядаючи здібності як реалізовані певною мірою 
задатки. 

Н.С. Лейтес під терміном «обдарованість» розуміє набір здібностей. Він 
вважає, що дитяча обдарованість виявляється у схильності до праці, у гострій 
потребі дитини займатися певним видом діяльності. До того жне будь-яка 
діяльність розвиває, а лише та, у процесі якої виникають позитивні емоції. 
Саме емоційні реакції і стан дитини є, на думку Є.Л. Яковлевої, основними 
формами усвідомлення нею своєї індивідуальності. За Л.І. Слободенюк, 
обдарованість – це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а ще й 
сукупність її особистісних характеристик. В.Є. Чудновський і В.С. Юркевич 
визначають обдарованість як високий рівень розвитку загальних і спеціальних 
здібностей. 

На думку російського дослідника О.М. Матюшкіна, обдарованість являє 
собою комплекс інтелектуальних, творчих та мотиваційних чинників. У 
структурі творчої особистості він виокремлює 5 структурних компонентів: 
домінуюча роль пізнавальної мотивації; дослідницька, творча активність, яка 
проявляється у знаходженні нового, у постановці й розв’язанні проблем; 
можливості досягнення оригінальних рішень; можливості прогнозування і 
передбачення; у здатності до створення ідеальних еталонів, що забезпечують 
високі естетичні, моральні, інтелектуальні оцінки. При цьому російський 
дослідник відзначає принципово важливий, на його думку, момент, що 
обдарованість, талановитість необхідно пов’язувати з особливостями власне 
творчої діяльності, проявами творчості, функціонування «творчої людини». 

Д.Б. Богоявленська зазначає, що поняття «обдарованість» можна 
розкрити лише у межах системного підходу, розуміючи її як системну якість 
психіки (тут авторка вказує на існуючу проблему: психіки чи особистості?), 
що має здатність розвиватися впродовж життя людини. При цьому, 
спираючись на думку Б.М. Теплова, Д.Б. Богоявленська зазначає, що 
обдарованість не можна сприймати як просту суму здібностей: порівняно із 



здібностями вона постає як нова якість. Дослідницею запропоновано термін 
«інтелектуальна активність» як інтегральна властивість певної системи, 
основними компонентами якої є інтелектуальні чинники розумової діяльності 
(загальні розумові здібності); неінтелектуальні чинники розумової діяльності 
(у першу чергу мотиваційні). При цьому «інтелектуальна активність» не 
зводиться ані до перших, ані до других чинників окремо. 

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених дозволив вітчизняній 
дослідниці Л. Липовій сформулювати поняття обдарованості як комплекс 
задатків і здібностей, що за сприятливих умов дозволяють потенційно 
досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи діяльностей) порівняно з 
іншими людьми. Отже, обдарованість у її тлумаченні виступає як інтеграція 
різних здібностей з метою досягнення позитивних результатів у конкретній 
діяльності. 

Український педагогічний словник (1997 р.) пропонує визначати 
обдарованість як «індивідуальну потенційну своєрідність задатків людини, 
завдяки яким вона може досягнути значних успіхів у певній галузі діяльності». 
Досліджуючи структуру творчої обдарованості, В.О. Моляко виокремлює 
шість її основних параметрів, а саме: І – сферу реалізації обдарованості, її 
переважаючий тип; II – вияви творчості; ІII – вияви інтелекту; IV – динаміку 
діяльності; V – рівні досягнень; VI – емоційну забарвленість. 

Отже, серед сучасних концепцій обдарованості найбільш визнаною є 
модель, яка складається з трьох компонентів: здібностей (загальних та 
спеціальних), що сягають рівня розвитку, вищого за середній, креативності 
особистості; мотивації (спрямованості, наполегливості) особистості до 
певного виду діяльності.  

Відтак, складність та міждисциплінарний статус проблеми обдарованості 
вимагає її всебічного дослідження на різних рівнях методології науки: 
філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому, рівні практичної 
діяльності .Згідно позицій філософської методології розглядаємо людину як 
ці-лісну єдність природного і суспільного, об'єктивного і суб'єктивного, 
внутрішнього і духовного, в якій усі визначені сторони взаємодії виступають 
як необхідні моменти. Зважаючи на це, і процес формування особистості має 
відбуватися цілісно. Тому методологічного значення набувають такі 
принципи, як єдність історичного та індивідуального (особистісного) 
розвитку, загального і особливого, природного та соціального.  

Важливим також вважаємо розуміння філософських категорій 
можливості й дійсності, оскільки природні задатки особистості до виконання 
певного виду діяльності постають як потенційні можливості особистості, що 
набувають свого розвитку і реалізуються у дійсність за певних умов. Розвиток 
певних задатків і здібностей викликає до життя, стимулює розвиток здібностей 
нового рівня, що дозволяє особистості продовжувати свій розвиток до 
безмежного рівня.  

Рівень загальнонаукової методології передбачає звернення до системного 
підходу, який зумовлює необхідність комплексного дослідження проблеми 



обдарованості на різних наукових рівнях, зокрема, на психофізіологічному, 
психологічному, соціально-психологічному, педагогічному. 

У побудові моделі обдарованості спиратимемося на теорію здібностей, 
розроблену вітчизняними вченими, яка зазначає на існуванні анатомо-
фізіологічних й функціональних особливостей людини (задатків), які 
створюють певні передумови для розвитку індивідуально-психологічних 
особливостей, що відрізняють одну людину від іншої(здібностей), розвиток і 
вдосконалення яких відбувається у процесі ціле-спрямованої діяльності. При 
цьому нами будуть враховані провідні положення соціогенного підходу щодо 
значення навколишнього середовища, соціуму, у формуванні видатних 
здібностей; основні ідеї фізіологічно-го підходу щодо специфіки будови та 
функціонування центральної нервової системи, зокрема положення про 
функціональну спеціалізацію пів-куль головного мозку; аксіологічний підхід, 
за яким обдарованість визначається ціннісними змістами індивідуальної 
свідомості. 

Важливого значення для розв’язування проблеми обдарованості набуває 
акмеологічний підхід, сутність якого полягає у вивченні особистості як 
цілісного феномена в єдності її суттєвих сторін (індивід, особистість, 
індивідуальність); орієнтації людини на постійний саморозвиток і само-
вдосконалення, мотивації високих досягнень, прагненні високих результатів, 
життєвих успіхів; організації творчої діяльності особистості на всіх етапах її 
неперервної освіти, створенні необхідних умов для самореалізації її творчого 
потенціалу. 

Вважаємо за доцільне застосування у дослідній роботі синергетичного 
підходу, згідно якого у суспільстві існує певна самоорганізація творчості, яка 
визначає потребу суспільства і створює соціальні ніші для людей різного рівня 
творчості. Готуючись до творчої педагогічної діяльності за умов спеціально 
розроблених методик шляхом переносу творчих стратегій, майбутні вчителі 
накопичують творчий потенціал, готовий розкритися у процесі практичної 
педагогічної діяльності. 

Системотвірним чинником у проблемі дослідження обдарованості 
виступає особистість як сукупність особистісних якостей, що має ієрархічну 
побудову і включає ряд підсистем, аналіз яких дозволяє описати її як 
організовану цілісність, визначити місце і роль здібностей та обдарованості, 
виявити відносини між компонентами різного порядку, відокремити суттєве 
від випадкового. За основу для побудови моделі обдарованості обрано 
обґрунтовану В.В. Рибалкою концепцію тривимірної, поетапно 
конкретизованої психологічної структури особистості. 

На основі проведеного нами категорійного аналізу базових понять 
дослідження сформульовано авторський підхід до розуміння сутності поняття 
обдарованості, під якою розуміємо індивідуальну потенційну своєрідність 
спадкових (задатки), соціальних (сприятливе соціальне середовище) та 
особистісних (позитивна «Я»-концепція, наявність відповідних вольових 
якостей, спрямованості, наполегливості тощо) передумов для розвитку 



здібностей особистості до рівня вищого за умовно «середній», завдяки яким 
вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Підтримуємо думку тих дослідників, які вважають, що здібності й 
обдарованість є феноменами одного порядку і підпорядковуються законам 
розвитку здібностей, тобто мають здатність до постійного розвитку і 
вдосконалення. Обдарованість розглядається нами як системна якість психіки 
особистості, здатна розвиватися впродовж життя людини за умови 
врахування впливових чинників, що сприяють цьому процесу на кожному з 
вікових етапів становлення особистості, і яка визначає можливість досягнення 
людиною більш високих результатів в одному чи кількох видах діяльності 
порівняно з іншими людьми. При цьому для сприяння розвитку обдарованої 
особистості важливим є не стільки вимірювання кількісних показників тих чи 
інших здібностей, скільки ви-вчення тих детермінант, які впливають на цей 
процес. 

На рівні практичної діяльності вважаємо за доцільне створення у закладі 
освіти цілісної системи навчання і підтримки обдарованої особистості на 
основі розробки і запровадження у навчальний процес спеціально розроблених 
методик, спрямованих на розвиток здібностей та обдарувань учнів (студентів). 

Контрольні запитання та завдання 
1. Як ви розумієте поняття «творчість» взагалі і на своєму прикладі? 
2. Як ви розумієте категорію «діяльність»? Якою має бути діяльність за 

вашим статусом? 
3. В чому сутність понять «педагогічна творчість» і «педагогічна 

майстерність»? 
4. Як ви розумієте поняття «мотивація» ? Що потрібно вам, щоб ви були 

мотивованими до виконання своєї навчальної функції? 
5. Якими ознаками характеризується наукова діяльність? Чи повною мі-

рою ці ознаки притаманні колективу, в якому ви здійснюєте названу 
діяльність? 

6. Які ознаки характеризують креативність викладача? 
7. Які психолого-педагогічні умови необхідні для розвитку творчої 

особистості викладача вищого навчального закладу? Чи є вони у ВНЗ, де ви 
навчаєтесь? 

8. Обґрунтуйте актуальність проблеми розвитку здібностей й обдарувань 
дітей та молоді у сучасних умовах розвитку суспільства. 

9. Проаналізуйте поняття «обдарованість», «обдарована дитина» і 
сформулюйте їх визначення. 

10. У чому полягає сутність обдарованості? 
11. Назвіть і охарактеризуйте основні компоненти обдарованості, а також 

чинники, які впливають на її розвиток. 
12. Назвіть і охарактеризуйте форми та методи навчання, які доцільно 

використовувати у роботі з обдарованими учнями. Запропонуйте власні 
підходи до організації діяльності обдарованої молоді. 



13. Які знання, вміння, навички, особистісні якості мають бути 
сформовані у майбутнього вчителя, здатного працювати з обдарованими 
дітьми? 

14. Сформулюйте пропозиції щодо вдосконалення роботи з обдарованою 
молоддю у галузі педагогіки. 
 

 


