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ВИКОРИСТАННЯ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

У статті актуалізовано проблему підготовки педагогічно обдарованого майбутнього вчителя, визначено 

сутність педагогічної обдарованості як окремого виду професійної обдарованості. На основі застосування 

біографічного методу виокремлено основні компоненти моделі педагогічно обдарованого вчителя. 

Сучасна українська загальноосвітня та вища школа повинна забезпечувати всебічний розвиток 
індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, 
здібностей, обдарованості і талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України 
"Про освіту", Державна цільова програма "Вчитель", національна програма "Діти України" та інші), які 
спрямовані на створення загальнодержавної мережі навчальних закладів для обдарованої молоді. Сутність 
проблеми полягає в тому, що традиційна система підготовки вчителя орієнтована на середнього студента і 
певним чином нівелює його індивідуальні особливості. Сучасні запити суспільства і держави вимагають 
реформування даної системи у напрямку розвитку дослідницьких властивостей, творчого потенціалу майбутніх 
педагогів. Тому одним із пріоритетів модернізації освіти визнається підготовка нової генерації педагогів-
дослідників, здатних виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини. Перед сучасною вищою школою 
постало завдання максимального розкриття і розвитку потенціалу кожної особистості, формування молодої 
людини як суб’єкта соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення та 
самореалізації.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми обдарованості надається 
належна увага, зокрема таким її аспектам як проблема індивідуальних відмінностей (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 
С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння психологічних основ та структури 
обдарованості (Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, В. Сиервальд, К. Перлет, Б. Скіннер, К. Тейлор, К. Хеллер, Г. Холл, 
Р. Уайт, Л. Венгер, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, А. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн, 
Т. Сущенко, П. Торранс, Б. Шадріков та інші); психологічні концепції інтелекту і творчості (Дж. Гілфорд, 
Р. Стернберг, М. Смульсон, Д. Ушаков, К. Хеллер та інші); розвиток інтелектуального і творчого потенціалу 
особистості (Д. Богоявленська, В. Дружинін, С. Максименко, О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, 
С. Сисоєва, О. Кульчицька та інші); виділення сфер та видів обдарованості (С. Гончаренко, Г. Бурменська, 
Ю. Гільбух, М. Гнатко, В. Слуцький та інші); розвиток обдарованості на різних вікових етапах 
(А. Брушлінський, В. Давидов, Д. Ельконін, Н. Лейтес, О. Кульчицька, В. Паламарчук, В. Штерн та ін.); 
питання виявлення і розвитку обдарованості учнів (Г. Айзенк, В. Крутецький, О. Кульчицька, Б. Тєплов, 
Є. Щебланова та інші). 

Однак у процесі розв’язання зазначеної проблеми виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими з яких 
можна назвати невідповідність між соціальною потребою у педагогічно обдарованих, творчо працюючих 
учителях, здатних формувати всебічно розвинену особистість учня та відсутністю відповідної цілеспрямованої 
підготовки майбутніх учителів; між необхідністю виховання нової генерації педагогічних кадрів, здатних 
виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини і нерозробленістю комплексу теоретичних і методичних 

засад щодо забезпечення підготовки педагогічно обдарованого вчителя, здатного працювати із здібними 
дітьми. 

Отже, у реалізації проблеми роботи з обдарованою молоддю все відчутніше проявляються недоліки 
професійної підготовки вчителя до здійснення відповідної діяльності. Крім того, практично не розробляється 
аспект розвитку педагогічної обдарованості самого вчителя, хоча більшість педагогів-практиків погоджуються 
з тим, що педагогічно обдарований учитель – це реальна потреба сучасної школи, яка вимагає цілеспрямованої 
кропіткої роботи по розвитку природних задатків і педагогічних здібностей. Саме тому велика увага надається 
вдосконаленню педагогічної майстерності та розвитку педагогічної обдарованості кожного педагога. Розгляд 
проблеми побудови моделі педагогічної обдарованості вчителя є метою цієї статті. 

Обдарованість багатогранна, її прояви залежать від віку і характеризуються значною індивідуальністю, що 
визначається виключно своєрідним поєднанням різних сфер психіки обдарованої людини. Дослідники 
виділяють шість галузей чи сфер обдарованості (таланту): академічних досягнень, інтелектуальну, творчість 
(креативність), спілкування і лідерства, художньої діяльності, рухову. Обдарована особистість, як правило, 
характеризується високими досягненнями у сфері, що відповідає її обдарованості, а процес її розвитку і 
результати її діяльності мають унікальний характер.  

Для оцінки обдарованості та диференціації її проявів використовуються певні критерії, серед яких 
виокремлюються як якісні, так і кількісні аспекти. Наявність якісних характеристик обдарованості передбачає 
виділення різних якісно своєрідних її видів відповідно до специфіки психічних можливостей людини та 
особливостей їхнього вияву в певних видах діяльності. Аналіз кількісних характеристик обдарованості 
дозволяє описати ступінь вираженості психічних можливостей людини [1: 306]. 

Види обдарованості можуть бути визначені за такими критеріями, як: особливості вікового розвитку; форма 
прояву; міра сформованості обдарованості; широта прояву в різноманітних видах діяльності; вид діяльності й 
сфери психіки, що її забезпечують [1: 307]. 



Для нашого дослідження важливого значення набуває типологія обдарованості відповідно до широти її 
прояву та типу виконуваної діяльності. За широтою прояву можуть бути виділені загальна та спеціальна 
обдарованість [2: 8]. Ці види обдарованості виокремлюються відповідно до того, що у конкретно-психологічній 
характеристиці різних здібностей виділяються як загальні якості, що відповідають вимогам кількох видів 
діяльності, так і специфічні, які відповідають вузькому колу вимог певної діяльності. Загальна обдарованість 
проявляється стосовно різних видів діяльності і виступає як основа їхньої продуктивності. Психологічним 
ядром загальної обдарованості є розумові здібності (чи загальні пізнавальні здібності), навколо яких 
вибудовуються емоційні, мотиваційні і вольові якості особистості. Спеціальна обдарованість проявляється у 
конкретних видах діяльності і може бути визначена лише щодо окремих галузей діяльності (музика, живопис, 
спорт і т.д.). Отже, спеціальна обдарованість розглядається сучасними вітчизняними психологами, зокрема 
В. Моляком, як прояв визначених домінантних якостей та особливостей, що характеризують специфіку 
творчості у конкретній сфері людської діяльності. Вивчення спеціальних видів обдарованості повинно, на його 
думку, відбуватися через вивчення цих конкретних видів творчої діяльності, і навпаки [3: 13].  

Саме тому спеціальна обдарованість безпосередньо пов'язана із видами обдарованості, виокремленими 
згідно провідного типу діяльності, до яких належать інтелектуальна, творча, художня, психомоторна 
(спортивна), конструкторська, лідерська (організаторська) та ін. [1: 307]. Виділення видів обдарованості за цим 
критерієм здійснюється, як правило, в межах п’яти видів діяльності, до яких належать практична, теоретична, 
художньо-естетична, комунікативна і духовно-ціннісна. Це дозволяє відійти від життєвого уявлення про 
обдарованість як кількісного ступеня вираженості здібностей і перейти до її розуміння як системної якості. 
При цьому діяльність, її психологічна структура виступає як об'єктивне підґрунтя інтеграції окремих 
здібностей, слугує матрицею, що формує склад здібностей, необхідних для її успішної реалізації. Отже, 
обдарованість виступає як інтегральний прояв різних здібностей з метою конкретної діяльності. Згідно з цим 
підходом можуть бути виділені таки види обдарованості: у практичній діяльності: обдарованість у ремеслах 
(професійна), спортивна (психомоторна), організаційна (лідерська); у теоретичній діяльності: інтелектуальна 
обдарованість різної спрямованості; у художньо-естетичній діяльності: хореографічна, сценічна, літературно-
поетична, образотворча, музична; у комунікативній діяльності: лідерська, атрактивна; у духовно-ціннісній 

діяльності: створення нових духовних цінностей і змістів, служіння людям. 
На нашу думку, саме у межах професійної обдарованості може бути виділено як окремий вид педагогічну 

обдарованість, на вивчення якої і буде спрямовано наше подальше дослідження. 
Для пошуку шляхів удосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителя у напрямі 

розвитку його педагогічної обдарованості нами було обрано метод моделювання. Розробка ідеальної моделі 
творчої особистості конкретного профілю (у нашому дослідженні – педагогічно обдарованого вчителя) – робота 
досить складна й копітка. Вона потребує вивчення науково обґрунтованих даних, виділення відповідних 
якостей (здібностей) особистості, притаманних найкращим представникам педагогічної професії, у тому числі – 
видатним педагогам, складання достатньо повного їх переліку та їх класифікації за вимірами, підструктурами і 
компонентами психологічної структури особистості.  

Для виділення якостей обдарованого вчителя нами було застосовано біографічний метод. Біографічний 

метод щодо обдарованості полягає у вивченні біографій видатних людей, що дозволяє одержати фактичний 
матеріал, узагальнити його і знайти те спільне, що може бути притаманним обдарованим людям, незалежно від 
напрямку їх діяльності. 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 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 застосовування 
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. Коменський – XVII століття, К. Ушинський – XIX століття, А. Макаренко – ХХ століття); 2) необхідно 
досліджувати представників різних національностей (Я. Коменський – чех за походженням, К. Ушинський та 
А. 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. Коменський 
прожив 78 років, К. Ушинський та А. 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. 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. 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. Тимківського; А. Макаренко – атмосфера любові 
за 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. Коменський – два університети 
(богословський факультет), К. Ушинський – Московський державний університет (юридичний факультет), 
А. Макаренко – Полтавський педагогічний інститут); 



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

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

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

− прагнення до самоосвіти (постійне самовдосконалення Я. Коменського; оволодіння іноземними 
мовами, вивчення бібліотеки О. Гугеля К. Ушинським; А. 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 все розпочати з початку, перемагати труднощі, сила волі (наповнене поневіряннями та 
незгодами життя Я. Коменського, загибель близьких, втрата майна та наукових нотаток, відтворення 
втраченого, нові ідеї та книжки; важкий життєвий шлях К. 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. Макаренка, якому кілька разів доводилося розпочинати з 
початку, доводячи правильність і життєздатність своїх принципів); 

− вплив сильних особистостей (для Я. Коменського – це університетські викладачі, особистості 
філософів давнини, В. Ратке; для К. Ушинського – мати, директор Новгород-Сіверської гімназії 
І. Тимківський; для А. 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 (всі 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. Коменський добре розумів природу дитини, з повагою ставився до її особистості, 
намагався полегшити навчальну працю учнів, запроваджував новітні методи навчання; К. Ушинський уважно 
ставився до жіночої освіти, поважав своїх вихованок, намагався виховувати в них допитливість, жагу до 
знань, демократизував навчально-виховний процес; А. 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 з початку, перемагати труднощі, сила волі 
тощо); зовнішні та внутрішні чинники (сприятливе освітнє середовище, вплив сильних особистостей тощо). 

Зважаючи на результати біографічного аналізу, 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. 

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. Відповідно до цього під педагогічною обдарованістю розуміємо якісно своєрідне поєднання 

педагогічних здібностей особистості, інтелекту, креативності її мислення й діяльності та свідомої 

наполегливої спрямованості до здійснення функцій педагогічного працівника. 
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Антонова Е.Е. Использование биографического метода для построения модели 

педагогической одаренности. 

В статье актуализирована проблема подготовки педагогически одаренного будущего учителя, определена 

сущность педагогической одаренности как отдельного вида профессиональной одаренности. На основе 

применения биографического метода выделены основные компоненты модели педагогически одаренного 

учителя. 

Antonova O.Ye.  The Use of Biographic Method for Pedagogical Endowment Model Construction. 

The article deals with the problem of the pedagogically gifted future teacher preparation; the essence of pedagogical 
endowment is defined as a particular type of professional endowment. On the basis of the biographic method use the 

main components of the pedagogically gifted teacher model are selected. 


