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КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДПГОГІЧНА СИСТЕМА 

ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ 
Глобальні соціально-економічні перетворення у нашому суспільстві 

виявили потребу в людях творчих, активних, неординарно мислячих, які 

здатні нестандартно вирішувати поставлені завдання та на основі 

критичного аналізу ситуації формулювати нові перспективні задачі. 

          Потреба раннього виявлення та навчання талановитої молоді 

пріоритетна в сучасній освіті. Від її вирішення залежить інтелектуальний 

та економічний потенціал держави. 

           Обдарованість, талант – щасливе відхилення від норми, позитивна 

девіація.  

Виявлення обдарованих учнів в навчальному закладі це фундамент 

роботи з обдарованими, талановитими дітьми та молоддю. Обдарована 

особистість є великою цінністю суспільства.  

Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових та 

науково-практичних заходів  передбачається розроблення і впровадження 

ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, підтримки і 

стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, 

створення сприятливих умов самореалізації творчої особистості в 

сучасному навчальному закладі  враховуючи напрямки інтересів. 

Основні теоретичні питання, пов’язані з проблемою виявлення і 

розвитку обдарованих учнів, висвітлено в науковій літературі багатьма 

вченими,  зокрема  в  ряді психолого-педагогічних студій С.Рубінштейна, 

Дж.Фріман, А.Савенкова,  В.Чудновського, Н.Шумакової та ін.,  де 

відзначається, що обдарованість – це швидше приховані потенційні 

можливості особистості, цілісний вияв яких можливий завдяки наявності в 

педагога великого досвіду та спеціальних знань з цього питання. 

За останніми науковими даними, обдарованих дітей стільки, скільки 

не змогли розкрити свою індивідуальність, досягти можливих для них 

високих результатів в том чи іншому виді діяльності в умовах 

традиційного навчання.  

Проблема обдарованості знаходиться у центрі уваги психологів та 

педагогів вже достатньо тривалий час.  

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків 

людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі 

діяльності. 
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У педагогіці виділяють кілька типів обдарованості: раціонально-

мислительний (необхідний вченим, політикам, економістам); образно-

художній (необхідний дизайнерам, конструкторам, художникам, 

письменникам); раціонально-образний (необхідний історикам, філософам 

учителям); емоційно-почуттєвий (необхідний режисерам, літераторам). 

Російський педагог Ю. Гільбух виділяє загальну (розумову) і спеціальну 

(художню, соціальну, спортивну) обдарованість. Кожен з типів охоплює по 

кілька видів обдарованості, а кожен вид тлумачиться як спеціальні 

здібності. 

Обдаровані учні – це учні, які виділяються серед своїх колег яскраво 

вираженими успіхами в досягненні результатів на якісно вищому рівні, які  

перевершують  певний умовний “середній” рівень.  

Обдарованість можна розглядати як високий розвиток здібностей 

людини, що дає їй змогу досягти особливих успіхів у діяльності. 

Загальна обдарованість – високий розвиток інтелектуальних 

здібностей за умови достатнього обсягу знань. 

Творча обдарованість – високий розвиток творчих здібностей, 

схильностей і прагнень до творчої роботи. 

         Спираючись на особистісні характеристики інтелектуально-

творчого потенціалу, обдарованих і здібних учнів, необхідно відстежувати 

і вивчати за характерними особливостями: 

інтелект; креативність; соціальна 

компетентність; психологічні здібності; не 

когнітивні особливості характеристики 

(використання опитувальників); 

характеристики оточення в навчальному 

закладі; характеристики сімейного 

оточення; досягнення, захоплення.  

 Виявлення обдарованих учнів та подальший розвиток їх здібностей 

та обдаровань є однією з проблем сучасної психолого-педагогічної науки. 

Чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше шансів 

на їх оптимальний розвиток, саме тому так важливо виявити обдарованість 

учнів на ранньому етапі.  

Обдаровані учні виявляються найяскравіше в таких сферах ді-

яльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості 

(креативності), комунікації та лідерстві, в різних 

видах діяльності та руховій 

сфері. 
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1. Інтелектуальна сфера. Обдарований учень відрізняється гарною 

пам'яттю, жвавим мисленням, допитливістю, добре розв'язує задачі, 

зв'язано викладає свої думки, може мати здібності практично 

застосувати знання.   

2. Сфера академічних досягнень — це успіхи в опануванні читання, 

математики, природознавства та інше. 

3. Творчість (креативність). Учень дуже допитливий, виявляє 

незалежність і оригінальність, висловлює оригінальні ідеї. 

4. Спілкування. Добре пристосовується до нових ситуацій, легко 

спілкується з дорослими та однолітками, виявляє лідерство, 

ініціативна, бере на себе відповідальність за свої  дії. 

5. Сфера художньої діяльності. Учень виявляє великий інтересдо 

візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи 

вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко 

відтворює мелодії, із задоволенням, співає, намагається створювати 

музику.  

6. Рухова сфера. Дрібна і точна моторика, чітка зорова-моторна 

координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий 

рівень розвиток навичок. 

 

Отже, модель «Обдарованість» можна зобразити так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальні здібності 

 

Обдарованість Творчий 

потенціал 

 

Психофізіологічні 

властивості 

 

Світоглядні цінності  

 

 Пізнавальний 

інтерес; 

- ерудиція;  

нестандартність 

мислення; 

- здатність до 

абстрагування;  

- діалектичне 

бачення; 

- багата лексика  

 

- Ініціативність; 

- оригінальність; 

цілеспрямованість 

- наполегливість; 

- допитливість; 

 - самоаналіз; 

- неординарність 
підходів  

 

- Високий рівень 

національної 

свідомості, 

духовної 

культури; 

- почуття 

відповідальності 

- активність; 

загальнолюдські 

якості  

 

Інтуїтивність; 

- чуттєве сприяння; 

- природні потреби в 

розумовій праці; 

- природні задатки  

 

 



 4 

Виявлення обдарованих і талановитих учнів досить довготривалий 

процес, пов’язаний з динамікою розвитку особистості. Здійснення його 

неможливе шляхом лише одноразової процедури. Важливо правильно 

підібрати методики виявлення здібностей та в процесі навчання 

спостерігати за успіхами учнів.  

 

Система виявлення обдарованої молоді: 

I етап: необхідно провести низку заходів, спрямованих на:  

- вивчення інтересів і початкового рівня розвитку учнів за 

допомогою анкетування вчителів-предметників, класних керівників, 

майстрів,  батьків; 

- вивчення та аналіз результатів академічних досягнень учнів; 

- виділення в окрему групу учнів-переможців (I II III місця) 

предметних олімпіад та конкурсів районного, міського та 

республіканського рівнів. 

На цьому етапі визначається коло учнів, які відрізняються від 

однолітків здібностями та поведінкою. 

II етап: тестування учнів учителями. Педагоги повинні 

використовувати для пошуку та диференціації здібних, обдарованих, 

талановитих учнів тести класного вжитку, які складаються вчителями-

предметниками та застосовуються для визначення рівня знань, вмінь з 

конкретних навчальних дисциплін. 

III етап: визначення рівня загального розумового розвитку учнів за 

допомогою стандартизованих (державних) тестів здібностей та тестів 

загального розумового розвитку, що ґрунтуються на початковому 

матеріалі. На даному етапі оцінюються і ранжуються академічні 

досягнення учнів за державними нормами (приклади: спец. тести з 

математики, з фізики та ін). 

IV етап: використання психологічних тестів, спрямованих на 

виявлення індивідуальних якостей особистості учня. Оцінюються рівень 

розвитку пізнавальних процесів: пам’ять, тип мислення, увага, уява, 

сприймання, відчуття, мовлення. Визначаються типологічні властивості 

нервової системи, функціональної асиметрії великих півкуль, 

характерологічні якості особистості, встановлюються індивідуальні 

відмінності учня щодо вікових норм (як варіант такої діагностики 

особистості учня доцільно використовувати ―Комплексну 

психодіагностику якостей особистості‖, яка представлена в працях 

професора Рибалки В.В.). 

V етап: за результатами I – IV етапів здійснюється індивідуальне 

тестування дітей з підвищеними розумовими здібностями. Оцінюється і 

прогнозується рівень інтелектуальних, творчих, психомоторних здібностей 

та академічних досягнень учнів.  

Важливо також відмітити, що не дивлячись на відсутність 

абсолютного спів падання між інтересами та спрямованістю учня, з одного 

боку, та здібностями і обдарованістю, з іншого, між ними існує тісний 

зв'язок, який вже на ранніх етапах розвитку особистості досить чітко 
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виражений. Учень цікавиться, як правило, тією сферою діяльності, в якій 

він  найбільш успішний, за досягнення в якої його часто схвалюють 

педагоги,  батьки та однолітки. Таким чином, спрямованість учнів 

виступає як індикатор здібностей і обдарованості особистості. 


