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1.  ВСТУП 

 

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. 

На сучасному етапі розбудови освіти можна спостерігати підвищений інтерес до 
проблем обдарованості, її виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей, 

проблемам підготовки педагогів до роботи з ними. Від того, наскільки повно та 
ефективно реалізуються потенційні можливості обдарованої особистості, залежать 
темпи і якість розвитку соціальних та економічних умов життя українського 

суспільства. 
           Обдарованість, талант – щасливе відхилення від норми, позитивна девіація.  

 Виявлення обдарованих учнів в навчальному закладі це фундамент роботи з 
обдарованими, талановитими дітьми та молоддю.  
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 суспільстві враховуючи напрямки інтересів. 
           У державних документах про діяльність навчальних закладів підкреслюється,  що 

вирішення проблеми формування творчої особистості, розвиток здібностей та 
обдарувань юного громадянина значною мірою залежить від педагога, творча 

діяльність якого стає міцним засобом формування і розвитку здібностей та 
обдарованості учнів. Проблема виявлення і розвитку обдарованих дітей вимагають 
сьогодні від викладача вміння працювати в творчому режимі, нестандартних напрямах, 

постійно удосконалювати професійну діяльність, створювати свою творчу лабораторію, 
опановувати специфічними формами і методами  роботи з обдарованими учнями у 

навчально-виховному процесі. 
Актуальність комплексної психолого-педагогічної системи виявлення 

обдарованих учнів в навчальному закладі. Обдарована особистість є великою цінністю 

суспільства. Відтак, освіта обдарованих виступає об’єктивним гарантом його 
подальшого соціально-економічного й культурно-політичного розвитку. Відповідно 

актуалізується гуманітарна корекція сфери освіти, переглядаються її концептуальні та 
методологічні засади, уможливлюється її реформування і дотичні до нього зміни у 
вихованні особистості в напрямі орієнтування на її різносторонній потенціал, розвиток 

обдарованості й таланту. 
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. Водночас недостатнім є 
сучасне науково-методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу 

обдарованих дітей та молоді. Актуальність теоретичних і методичних проблем 
навчання обдарованих учнів у ХХІ столітті зумовили вибір теми роботи «Комплексна 

психолого-педагогічна система виявлення обдарованих учнів в навчальному закладі». 
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2.    КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДПГОГІЧНАСИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ 

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 

 

2.1. Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних 

дослідженнях 

В сучасних умовах навчально-виховного процесу вивчення і використання 
індивідуальних особливостей дітей набувають все більшого значення. Сьогодні завдання 
освіти більше спрямовані не на оволодіння все зростаючою сумою знань, а на розвиток 

здібностей і пізнавальних інтересів учнів, підвищення їх активності в пізнавальній і 
практичній діяльності. Ефективність же такої навчальної роботи залежить, перш за все, 

від ступеня індивідуалізації пізнавальної діяльності, яка забезпечує відповідність вимог 
до кожного учня за його можливостями. 

Отже, в сучасних умовах зростає інтерес до виховання і навчання обдарованих 

дітей.  
Тому робота з творчою особистістю, з тими учнями, які виділяються насамперед 

підвищенним рівнем розумового розвитку є приорітетним напрямком інноваційних 
навчальних закладів, тобто ліцеїв, гімназій тощо. Але багато талановитих та здібних 
дітей навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, закладах професійно-

технічної освіти. Тому необхідно розробляти стратегію, принципи, етапи, 
організаційно-структурні, соціально-психологічні, науково-методичні, управлінські 

аспекти роботи з обдарованими, талановитими та здібними учнями в межах закладу 
професійно-технічної освіти, що не передбачає перехід учнів в спеціалізовані школи та 
класи.  

Сьогодні ж проблема виховання обдарованої особистості стала невід'ємною 
частиною нашого життя, нагальною потребою сучасного етапу розвитку людства, від 

вирішення якої певною мірою залежить і подальший розвиток нашої цивілізації. Саме 
тому розвиток творчих здібностей людини набуває особливої актуальності, потребує 
якісно нового підходу до освіти на основі інтеграції зусиль учених, педагогів, 

громадськості всіх країн.  
Талановита молодь – це величезне загальнолюдське багатство, неоціненний 

національний статок. Сам факт їх існування гарантує людству гідне існування. Кожна 
дитина обдарована по-своєму. Для того щоб зберегти національне багатство, 
примножити його і використовувати з максимально можливою користю, необхідно 

навчитися допомагати особистості віднайти себе і правильно оцінити, обережно 
підтримувати її розвиток. 

Проблема обдарованостi має декiлька аспектiв, а саме: 1) визначення поняття 
―обдарованiсть‖; 2) виявлення обдарованих учнів; 3) аналiз сфер життя чи наукових 
галузей, де обдарованiсть як специфiчний ―вимiр‖ людини реалiзується; 4) робота з 

обдарованими учнями; 5) мiсце обдарованої особи у суспiльствi; 6) аналiз 
обдарованостi у межах дихотомiї ―природнє-штучне‖, який має визначити, чи є 

обдарованiсть переважно преформованим, генетично обумовленим  явищем, чи  вона 
може формуватися; 7) розробка ―психолого-педагогiчної iдеологiї‖ певного 
гiпотетичного напрямку у навчаннi та вихованнi учнів, що забезпечує розвиток ―стану‖ 

обдарованостi, якщо останню дійсно можна формувати. 
Аналiз останнього аспекту є найбiльш доцiльним, оскiльки йдеться про 

можливiсть розробки певної методики, яка б сприяла розкриттю обдарованості учнів та 
її формуванню. Частині педагогiв вдалося досягти значних успiхiв у справi розвитку 
учнівських  здiбностей, у розробцi прогресивних технологiй навчання та виховання. 

Але жодна з цих технологiй не вилилась у пріоритетну педагогiчну концепцію. 
Причина того, що у процесi ―природного добору‖ систем педагiчного досвiду жодна з 

них не набула характеру провідної, полягає, мабуть, у тому, що розробка педагогiчних 
технологiй у наш час залишається справою переважно iндивiдуального пошуку, котрий, 
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як надбання творчо-натхненного, спонтанного акту,  почасти важко  висловити у 
термiнах педагогiчної теорiї, а тому й важко зрозумiти його механiзми, перейнятись 
його духом.  

        

2.2. Зміст поняття „обдарованість”. 

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, 
завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

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. 
В умовах навчального закладу важливо правильно організувати роботу педагога 

з обдарованими учнями, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й 
психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання. 

Обдаровані учні — учні, в яких у ранньому віці виявляються здібності до 

виконання певних видів діяльності. 
Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в 

досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний 
«середній» рівень, їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно. 

Обдаровані учні характеризуються порівняно високим розвитком мислення, 

тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконт-
ролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока 

розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, 
свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість 
реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи. 

Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої праці, 
що переростає в працелюбність, в потребу працювати безустанно, без відпочинку. 

Мислення їх відзначається високою оперативністю (продуктивністю). Коло їх 
пізнавальних інтересів не обмежується однією проблемою, постійно розширюється, що 
є стимулом розумової активності. 

Тому учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для активної 
навчальної діяльності, виконуючи роботу більшу за обсягом та інтенсивністю. 

Аналіз наукових досліджень цих вчених дає змогу виявити структурні типи 
обдарованості та сформулювати таке розуміння їх сутності. 

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. 

У своєму дослідженні ми відзначаємо, що обдарований учень – це учень, який 
виділяється серед своїх колег яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів 

на якісно вищому рівні, який перевершує певний умовний “середній” рівень. 

У процесі аналізу різних підходів до визначення сутності природи обдарованості 
ми прийшли до висновку, що обдарованість учня проявляється і розвивається 

насамперед у творчій діяльності і обумовлюється мотивацією навчальної діяльності, 
характерологічними та індивідуальними особливостями прояву обдарованості. 
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2.3. Характерні особливості обдарованих учнів 

У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості 
обдарованих учнів: 

1. Обдаровані учні мають гарну пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте 
абстрактне мислення. 

2. В обдарованих учнів добре розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. 
3. Обдаровані учні, як правило, дуже активні та чимось зайняті. Вони прагнуть 

працювати більше за інших або займають себе самі, інколи справами, що 

безпосередньо не стосуються уроку. 
4. Обдаровані учні висувають до себя високі вимоги, у них гостро розвинене 

почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість. 
5. Обдаровані учні наполегливі в досягненні результату у сфері, що їх цікавить, 

для них характерний творчий пошук. 

6. Вони хочуть навчатися і досягають у цьому успіхів. Навчання дає їм 
задоволення. 

7. Завдяки численним умінням (класифікувати, установлювати причинно-
наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) вони здатні 
краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі 

літератури, математики, проведенні дослідів. 
8. Вони вміють критично оцінювати навколишню діяльність і прагнуть 

проникнути у сути речей і явищ, фантазувати. 
9. Вони ставлять багато запитань і зацікавлені у позитивних відповідях на них. 
10. Урок для них особливо цікавий тоді, коли використовується дослідницький 

метод. 
11. Обдаровані учні із задоволенням виконують складні та довгострокові завдання. 

12. Обдаровані діти виявляють стійкий інтерес до читання, мають значний за 
обсягом словниковий запас. 

13. Завдяки частому звертанню до засобів масової інформації, вони, здебільшого, 

уміють швидко виділяти найбільш значущі відомості, намагаються самостійно 
знайти важливі джерела інформації. 

14. Чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких вимагає багато 
часу. 

15. Обдарованим учням притаманне почуття гумору, вони мають добре здоров'я, 

життєрадісні, хоча зрідка трапляються діти зі слабким здоров'ям. 
16. У них перебільшене почуття страху, емоційна незбалансованість порівняно з 

їхніми однолітками. 
     Отже, система психічних характеристик складає основу особистісного 

потенціалу учня, її обдарованості.  

      Спираючись на особистісні характеристики інтелектуально-творчого 
потенціалу, ми вважаємо, що виявляючи обдарованих і здібних учнів, необхідно 

відстежувати і вивчати такі характерні особливості: 

 інтелект; 

 креативність; 

 соціальна компетентність; 

 психологічні здібності; 

 не когнітивні особливості характеристики (використання 

опитувальників); 

 характеристики оточення в навчальному закладі;  

 характеристики сімейного оточення; 

 досягнення, захоплення.  
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   Учні з ранньою розумовою реалізацією — це учні, у яких за звичайного рівня 
інтелекту спостерігаються особливі «тяжіння», інтерес до якого-небудь окремого 
навчального предмета (до якої-небудь галузі науки чи техніки). Такий учень (нерідко, 

починаючи з середніх класів) пристрасно захоплюється математикою, фізикою, 
біологією чи мовою, літературою, історією. 

Учні з прискореним розумовим розвитком — це учні, які за однакових умов різко 
виділяються високим рівнем інтелекту, особливо вони бувають помітними в молодших 
класах. Заданими психологів, прискорений розвиток інтелекту завжди пов'язаний із 

великою розумовою активністю, з високою пізнавальною потребою.  
Зі «свого» предмета такий учень, значно випереджаючи ровесників, може 

виділятись легкістю, з якою їй дається специфіка матеріалу, поглибленістю інтересу. 
Уроки з інших предметів можуть їх обтяжувати. 

        Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей не виділяються 

своїми розумовими особливостями, не випереджають ровесників у загальному розвитку 
інтелекту і не виявляють яскравих успіхів із того чи іншого навчального предмета, але 

відрізняються особливими якостями окремих психологічних процесів (надзвичайна 
пам'ять щодо певних об'єктів, багатство уяви або здатність до спостереження). 

Серед таких учнів зустрічаються діти та молодь з нелегким характером, 

незалежні, уперті, недостатньо контактні. 
Обдаровані учні виявляються найяскравіше в таких сферах діяльності: 

інтелектуальній, академічних досягнень, творчості (креативності), комунікації та 
лідерстві, в різних видах діяльності та руховій сфері. 

 

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. 

Обдаровані учні 

 

Категорії 
обдарованих унів (за 

М.С.Лейтесом) 
 

 
Категорії 
обдарованих дітей (за 

М.С.Лейтесом) 
 

Категорії 
обдарованих дітей (за 
М.С.Лейтесом) 

 

Учні з ранньою 
розумовою 

реалізацією 

Учні з прискореним 

розумовим розвитком 

Сфери 
обдарованості учнів 

 

Інтелектуальна Академічні 

досягнення 

Творчість (креативність) 
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2. Сфера академічних досягнень — це успіхи в опануванні читання, математики, 
природознавства. 

   
 

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 інтерес до візуальної інформації, захоплюється 

художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до 

музики, легко відтворює мелодії, із задоволенням співає, намагається створювати 
музику. 
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6. Рухова сфера. 

Дрібна і точна моторика, чітка зорова-моторна координація, широкий діапазон 

рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок. 
 

 
    

 
 
 
 

2.4. Діагностика потенційно обдарованих учнів та їх подальший розвиток 

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 дітей на ранньому етапі. 

Проблеми виявлення обдарованості ускладнюються неоднозначністю розуміння самого 
терміну «обдарованість», відсутністю фактору або групи факторів, які були  б визначені 

як складові обдарованості.  
Не зважаючи на те, що в сучасній науці існує понад сто визначень поняття 

«обдарованість», досі не створено валідного і прогностичного тесту для виявлення 

цього явища. Це пояснюється постійною трансформацією самого поняття у зв’язку 
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з розвитком суспільства, ускладненням його змісту, варіативністю критеріїв для його 
оцінки. Керол Текекс, досліджуючи талановитих дітей,  виділяє три взаємопов’язаних 
критерія: випереджаючий розвиток пізнання, психічний розвиток і фізичні дані.  

 
Критерії талановитих учнів 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Однак, можна зауважити, що існують випадки, коли в учнів не спостерігається 
інтенсивного розвитку всих трьох компонентів, хоча вони швидко і успішно 

оволодівають знаннями, набувають необхідних вмінь і навичок. Л.С. Виготський 
високий рівень розвитку здібностей,  розглядає як швидкість переходу зони 
найближчого розвитку в зону актуального розвитку. 

Д. Векслер  вважає, що IQ – найголовніший показник обдарованості, величина 
його повинна  досягти. Однак, коефіцієнт інтелекту не впливає на рівень розвитку 

здібностей у художній діяльності. Гіллфорд, Б.М. Тєплов вважають, що обдарованість 
може бути виявлена тільки професійно підготовленими людьми, які спостерігають за 
такими основними параметрами: рівнем розвитку здібностей; потенційними 

можливостями в досягненні високих результатів і вже продемонстровані досягнення в 
одній або декількох галузях (інтелектуальній, академічній, художній та ін.). 

Отже, для з’ясування рівня обдарованості бажано проаналізувати здібності в 
різноманітних галузях: інтелектуальній; академічних досягнень; спілкування і 
лідерства; художньої діяльності; руховій.  

Розглянемо основні показники здібностей дітей у різних сферах діяльності. 
Інтелектуальна сфера. Учень виділяється гостротою мислення, 

спострежливістю, винятковою пам’яттю, виявляє різнобічну допитливість, часто з 
головою занурюється у роздуми, з охотою і легко навчається, вирізняється вмінням 
послідовно і логічно викладати думки, демонструє здібності у практичному 

застосуванні знань, знає багато того, що недоступне для розуміння одноліткам. 
Сфера академічних досягнень. Читання: учень багато і часто читає, 

використовує багатий словниковий запас і складні синтаксичні конструкції; розуміє і 
швидко запам‖ ятовує все, що їй читають; здатна довго утримувать у пам’яті символи і 
букви; демонструє вміння читати. Математика: учень виявляє інтерес до обчислень, 

вимірів, виявляє незвичайне для свого віку розуміння математичних відношень, 
демонструє легкість у сприйнятті і запам'ятовуванні математичних символів; часто 

використовує математичні навички і поняття в процесі занять, які не стосуються 
математики. Природознавство: учень уважний до предметів і явищ; виявляє інтерес або 
виняткові здібності до класифікації; може довго концентрувати увагу на предметах, 

пов’язаних з природою; часто задаює питання про походження або функції предметів; 
демонструє випереджаючий вік розуміння причинно-наслідкових зв’язків; добре 

запам’ятовує абстрактні поняття. 

ТАЛАНОВИТІ УЧНІ 

Випереджаючий 

розвиток пізнання 

Психичний розхвиток Фізичні данні 
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Творчість. Учень допитливий; демонструє високий енергетичний рівень; 
знаходить свій спосіб розв’язання; продукує багато ідей. 

Спілкування і лідерство. Учень легко пристосовується до нових ситуацій; в 

оточенні  посторонніх людей зберігає  впевненість у собі; має тенденцію керувати 
іграми і заняттями інших; з легкістю спілкується і з однолітками, і з дорослими; 

приймає на себе відповідальність; інші учні часто звертаються за порадою і допомогою.  
Сфера художньої діяльності. Учень виявляє особливий інтерес до візуальної 

інформації; багато часу тратить на малювання і ліпку; серйозно ставиться до художніх 

занять, занять музикою, співами. 
Рухова сфера. Учень виявляє інтерес до діяльності, яка потребує точної 

моторики; володіє гарною зорово-моторною координацією; любить рух; прекрасно 
утримує рівновагу при виконанні  фізичних вправ; має відмінну силу. 

 Крім спостереження за вище названими параметрами існують інші способи 

виявлення обдарованості: 
опитування батьків; 

бланки оцінки талановитості, які заповнюються як вчителями, так і батьками. 
Вони містять запитання, які з’ясовують особливості когнитивних процесів і вмінь учня: 
―Чи часто фантазує?‖, ―Чи використовує засоби виразноcті мови при спілкуванні?‖, ―Як 

швидко учень здатний запам’ятати матеріал?‖ та ін. 
критеріально-орієнтовані тести, в яких акцент робиться не на констату 

результату, а на тому, що учень знає і вміє насьогодні. 
На тих, хто працює з дітьми, визначає обдарованість на ранніх її проявах, лежить 

велика відповідальність. Ця робота потребує не лише спеціальних знань, але 

й досконалого володіння сучасними діагностичними методиками. Пошук і виявлення 
обдарованих дітей передбачають визначення рівня обдарованості за певними 

методиками з обов’язковою участю практичних психологів, педагогів, батьків, 
використанням не тільки тестових методик, але й методів спостереження, 
опитувальників поведінки та аналізу продуктів діяльності вихованців.  

Виявлення обдарованих і талановитих учнів досить довготривалий процес, 
пов’язаний з динамікою розвитку дитини. Здійснення його неможливе шляхом лише 

одноразової процедури. Важливо правильно підібрати методики виявлення здібностей 
та в процесі навчання спостерігати за успіхами учнів.  

Частіше першими обдарованість дитини помічають в  сім’ї. Спостереження 

підтверджують, що діти часто приховують свої здібності, якщо референтні дорослі не 
цінують їх належним чином. Трапляються випадки, коли обдарованість залишається не 

поміченою, а інколи батьки просто не погоджуються з тим, що їх дитину вважають 
обдарованою. Багато батьків просто не готові виховувати обдаровану дитину. А в 
деяких випадках батьки бачать обдарованість там, де її не існує. Процес виявлення 

обдарованих учнів проходить в декілька етапів.  
На першому етапі проводиться анкетування батьків та близьких родичів з метою 

збору інформації про успіхи дітей у певній діяльності. Отримана інформація 
аналізується психологом, педагогами.  

На другому етапі відбувається безпосередньо діагностика творчого потенціалу 

учня. Звичайно, обдаровані учні не схожі один на одного і потребують посиленої уваги 
з боку спеціалістів. Доцільно використовувати комплексну діагностику, яка включає 

в себе ряд оціночних процедур, в тому числі, групове та індивідуальне тестування, 
рекомендації педагогів та батьків. Дітей обдарованих у інтелектуальній сфері вирізняє 
спостережливість, надзвичайна пам’ять, добре розвинені мислительні процеси. Такі 

учні знають набагато більше від однолітків, вміють чітко висловити власні думки.  
Учні обдаровані у сфері спілкування та лідерства відзначаються ініціативністю, 

впевнено почуваються серед однолітків та дорослих. Якщо у дитини переважають 
художні здібності, вона виявляє схильність до малювання чи музики, психологічне 
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тестування спрямовується на оцінку ступеня емоційної стійкості і рівня нейротизму, 
оскільки ці діти часто відрізняються від інших високою вразливістю і вимагають 
особливої уваги з боку дорослих.                 Для учнів з творчим мислення характерна 

розкутість поведінки, здатність знаходити нестандартні рішення.              Обдарованість 
дітей у руховій сфері виявляється у високому ступені їх психо-моторних реакцій, 

спритності, значній фізичній силі, витривалості.  
Метою діагностики потенційно обдарованих учнів є створення умов для 

проведення змістовної розвивальної системи навчання, надання рекомендацій для 

педагогів і батьків, тому на третьому етапі роботи з обдарованими учнями основну роль 
виконують педагоги. Вони покликані розвинути й поглибити творчі здібності кожної 

дитини, максимально сприяти розвитку кожної особистості.  

Обдаровані учні відрізняються підвищеною вразливістю і чутливістю до 
оточуючого. В порівнянні з однолітками, які мають середні здібності, вони гостріше 

реагують на неправильне відношення до них, одноманітне оточення. Для них 
характерні невідповідність між конкретними досягненнями та потенційними 

можливостями. Багато учнів виявляють високий ступінь обдарованості не в одній 
сфері, а в декількох. Кожний учень потребує індивідуального підходу. 

 
Отже, модель «Обдарованість» можна зобразити так: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Принципи виявлення обдарованих та здібних учнів 

          Під час проведення діагностики обдарованості учнів необхідно 

дотриматись принципів виявлення обдарованої особистості: 
1. комплексний характер оцінювання різних аспектів поведінки та діяльності;  

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  
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2. тривалість ідентифікації; 
3. аналіз дій учня у тихи сфер діяльності, що максимально відповідають її нахилам 

і здібностям;  

4. використання тестів та тренінгових методик; 
5. переважна опора на сучасні методи діагностики.  

Три групи особистісних характеристик інтелектуально-творчого потенціалу учня 
(за О.Савенковим): 
1. інтерактивні особистісні характеристики (допитливість, надчутливість до 

проблем, словниковий запас, здатність до оцінювання); 
2. характеристики сфери розумового розвитку (оригінальність мислення, 

гнучкість мислення, продуктивність мислення, класифікація і категоризація, 
висока концентрація уваги, пам’ять); 

3. характеристика сфери особистого розвитку (захопленість завданням, 

перфекціонізм – прагнення догодити продукт будь-якої своєї діяльності 
відповідно до найвищих вимог, нонконформізм - прагнення протистояти думці 

більшості, лідерство, змагальність, широта інтересів, гумор). 
 

 
 

Чинники, що впливають на формування творчої особистості 

 

 
   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Мотивація 
(пізнавальна 

активність, 
спрямована на 
осмислення 

життя) 
 

Здатність до 
критичного 

аналізу 
 

Самооцінка 
(залежить 

від глибини 
пізнання) 
 

Дисципліна 
(необхідність 

спрямувати свої зусилля 
в потрібне русло) 

 

Здатність 
правильно 
формувати 

проблему 
 

 Оптимізм  
 

Образність 

мислення 

Творча особистість  

 

Цілеспрямованість 

 

Концентрація 
уваги 

 
Впевненість  

у собі 
 

Високі 
естетичні, 

морально-
естетичні, 

загальнолюдські 
цінності 
 

Гнучкість 
мислення 

 

Толерантніст
ь 
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Як батькам розпізнати обдарованість дитини 

          У всіх обдарованих дітей добре виражена пошукова потреба. Вони 
відчувають яскраві, насичені емоції під час заняття певною діяльністю. 

Окрім цього, їх відрізняє надзвичайна цілеспрямованість, здатність до тривалої 
концентрації уваги, уміння управляти своєю діяльністю (у певній галузі). 

Обдарованість інтелектуальна і обдарованість творча безпосередньо не 
пов'язані між собою. Відомий дослідник в галузі творчих здібностей Е. Торренс 
зазначав, що якби ми виявляли обдарованих дітей за допомогою тестів, то ми б 

відсіяли 70 % найбільш творчих із них. 
У якій сфері обдарована дитина проявить себе? 

Про це можна дізнатися за спостереженнями або результатами спеціальних 
тестів. Але не варто нав'язувати дитині результатів своїх спостережень або тестів, 
доречніше створити умови для широкого прояву її можливостей. 

Якщо ваша дитина не виявляє якоїсь особливої обдарованості, це не є 
приводом називати її ні до чого не здатною. Найчастіше дорослі звертають увагу на 

схильності та здатності дитини до математики або до опанування іноземної мови, 
до літературної або образотворчої творчості. 

Значно рідше відзначають схильність дитини до експериментування, її 

організаторські та лідерські здібності... Здебільшого творчість дітей у цих галузях 
зовсім не заохочується батьками і педагогами. 

У більшості школярів індивідуальні переваги у навчальних предметах або 
позашкільних заняттях виявляються до момента закінчення початкової школи. Якщо 
цього не сталося, варто звернутися за консультацією до фахівця або спробувати 

самотужки визначити здібності та схильності дитини за допомогою спеціальної анкети. 
Ви обов'язково виявите у неї сильніші сторони, що потрібно підтримувати і 

розвивати. Так можна підвищити її впевненість у собі, скоригувати самооцінку, 
подолати байдужість до навчальних предметів, організувати її дозвілля. 

 

Методи діагностування 

Обдаровані учні — майбутній цвіт нації,її інтелектуальна еліта, гордість і честь 

України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали 
виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, 
вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот 

досконалості. У різні епохи український народ висував зі своїх рядів плеяди видатних 
людей, котрі, щоправда, через різні причини змушені були спрямовувати свої розум і 

талант здебільшого на процвітання інших держав. І наше завдання полягає в тому, щоб 
дбайливо ростити нові таланти, починаючи з їх найменших літ.  

На думку більшості педагогів, діагностика учнівської обдарованості - суто 

психологічна проблема. Однак таке твердження справедливе лише на теоретичному 
рівні. Сучасна освітня практика, спрямована на особистісно зорієнтований підхід, 

змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості як невід'ємну частину цілісного 
педагогічного процесу. 

Теоретичний рівень передбачає визначення концепції обдарованості, суміжних 

категорій та видів обдарованості, а практичний включає методики діагностування 
обдарованих учнів, з'ясування їхніх психологічних особливостей та організацію роботи 

з ними.  
У разі виникнення сумнівів стосовно обдарованості того чи іншого учня вчителі-

практики, порадившись із психологом (або навіть без цього), можуть скористатись уже 

відомими варіантами проведення діагностики. Найпоширенішим із них є тестологічний 
підхід - оцінка інтелектуального розвитку (конвергентне мислення - тести Д.Векслера, 

Дж.Равена) та креативності (дивергентне мислення - тести П.Торренса Дж.Гілфорда), а 
також методики виявлення домінантної мотивації. Адже згадаємо, що, за Дж.Рензуллі, 
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обдарованість - поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання 
завдання, видатних розумових здібностей і креативності. 

Звичайно, тестування з метою виявлення обдарованості часто піддається критиці 

як ненадійне, бо не може виявити приховану, потенційну обдарованість. Однак шляхом 
тривалих спостережень, враховуючи, крім зазначених компонентів, ще й індивідуальні 

особливості (g-фактор), неодноразові процедури групового тестування, можна 
визначити коло претендентів для спеціальних занять у невеличких групах за програмою 
для обдарованих. Ця модель діагностування виявилась більш прийнятною для закладів 

нового типу (ліцеїв, гімназій тощо). 
Діагностика обдарованості грунтується на здібностях, інтересах і манері 

засвоєння матеріалу кожного суб'єкта навчання. Спостереження педагога спрямовані на 
виявлення переваг учня, а не на його недоліки.  

Для педагогів-практиків К.Хеллером розроблена «модель послідовної стратегії 

прийняття рішень» щодо багатофакторних типологічних моделей обдарованості. 
Пошук талантів ведеться поетапно з послідовним, прийняттям рішень на КОЖНОМУ 

відрізку (постановка ―діагнозу‖ відбувається за участю всіх учасників навчального 
процесу в групі). 

Відомою в педагогіці є «модель діагностики розвитку» (Ю.Д. Бабаєва та А.Г. 

Асмолов), за якою учень перевіряють не стільки на наявні знання і вміння оперувати 
ними, скільки на здатність до їх розвитку. Діагностика передбачає:  

а) попереднє психодіагностичне обстеження; 
б) встановлення причин виникнення психологічних перепон до розвитку;  
в) типологічну діагностику (визначення типу розвитку, з'ясування механізмів 

створення перепон);  
г) прогнозування можливих наслідків розвитку;  

д) розробку педагогічних рекомендацій з оптимального навчання та розвитку 
конкретної дитини. 

Для виявлення обдарованості можна скористатись І комплексною діагностикою, 

популярною серед учених та практиків усього світу. Вона стимулює процес 
самопізнання, самовиховання та самореалізації, дає змогу виявити індивідуально-

психологічні передумови, від яких залежить прискорення (чи уповільнення) розвитку 
творчої обдарованості. Діагностування починають із темпераменту, потім рис 
характеру (інтересів, нахилів, здібностей тощо). Процес виявлення обдарованості 

здійснюється поетапно: 

 спостереження; 

 виявлення психологічного стану дитини шляхом власної оцінки; 

 визначення коефіцієнта розумового розвитку IQ; 

 визначення інтелектуального розвитку шляхом дослідження вербальних 
здібностей учня; 

 визначення продуктів творчості школяра; 

 всебічний   аналіз конкретних випадків. 

Виявити творчу особистість учня також допомагають системи запитань. 
В експериментальному викладанні ми застосовували елементи всіх зазначених 

видів діагностики обдарованих дітей, проводили заходи з розвитку талантів, при цьому 
коло обдарованих значно розширилось. Адже, як вважає В.Г. Кремень, ―усі діти по-
своєму обдаровані, потрібні зусилля, аби розпізнати таланти і допомогти дитині 

розвинути обдарованість‖. Якщо талант — це рідкість, то обдарованість — досить 
поширене явище. 

Деякі автори (К.Клюге, К.Хеллер) вважають, що досвідчений і кваліфікований 
педагог здатний адекватно оцінити обдарованість і без складних психологічних 
вимірювань, особливо, якщо учень яскраво це виявляє: переважає однолітків за рівнем 
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інтелекту й креативності, високою мотивацією навчання. Проте вміти ідентифікувати 
основні параметри й ознаки обдарованості, як свідчить педагогічний експеримент, ще 
не означає врахувати це в роботі з розвитку обдарованості. До того ж яскравих талантів 

мало, а обдарованих, із продуктивним мисленням учнів - багато. Тому, 
використовуючи методи діагностики, учитель може виявляти нові й нові потенційні та-

ланти. При цьому найбільш надійним і безпомилковим є тест на пізнавальну потребу, 
яка характеризується почуттям задоволення від розумової праці. У інтелектуально 
обдарованих учнів пізнавальна потреба спрямована на досягнення результату, а у 

творчо обдарованих - на сам процес пізнання. 
За Р.Стернбергом, обдарованість завжди унікальна, тому марно шукати 

універсальні ознаки обдарованих учнів. Навіть загальновизнані критерії обдарованості 
є досить умовними. Обдарованість -багатовимірне утворення, і її не можна зводити 
лише до описаних якостей (високий IQ, креативність, мотивація), а треба враховувати 

різноманітність форм прояву. 
Концепція Інтелектуальної обдарованості, запропонована Р.Стернбергом, має 

трирівневу структуру: 
- компонентний рівень відображає найзагальніші методи пізнавальної діяльності 

незалежно від конкретного змісту задач і зовнішніх чинників; на цьому рівні 

здійснюються три види операцій: пізнавальні (отримання та опрацювання інформації), 
мотиваційні (вибір проблеми, стратегія, контроль і регулювання процесу вирішення, 

врахування чинників навколишнього середовища), виконавчі (розв'язання задачі); 
- конкретний рівень, пов'язаний із певними структурами та ситуаціями, 

вирішення яких потребує інтелектуальних   зусиль (розв'язання нестандартної задачі 

тощо); 
- контекстуальний рівень зумовлений   соціокультурним оточенням дитини, її 

індивідуальними особливостями. 
Інтелектуальна обдарованість є обов'язковою й необхідною для виявлення 

обізнаності з різних галузей знань, академічної компетенції, енциклопедичної ерудиції. 

Однак вона, хоча і є обов'язковою умовою, але недостатня для прояву творчих здіб-
ностей і талантів (у цьому випадку IQ має бути вище 120). Крім того, критеріями 

креативності є швидкість продукування ідей, їх оригінальність, метафоричність. 
Стосовно творчості поняття «оригінальність як здатність продукувати віддалені 
асоціації і давати незвичні відповіді» було доведено Дж. Гілфордом. А Е.П. Торренс 

оцінював оригінальність як мінімальну частоту даної відповіді у даній групі. Це 
поняття означає незапозичений, незкопійований, самостійний, своєрідний, незвичний, 

новий. Оригінальність - сила прояву індивідуальності, що є основним критерієм 
творчості, ступенем її вираженості, який відрізняє продукт творчості від Інших 
подібних до нього. Отже, творчість підкреслює індивідуальність особистості, її 

прагнення створити щось своє, особливе, а креативність - яскраво виражена оригі-
нальність. Чим сильніше бажання учня бути «самим собою», оригінальним, 

неповторним, тим більше в ньому внутрішньої впевненості й тим більшою є 
ймовірність подолання стереотипів, створення ним чогось незвичного в науці, техніці 
тощо. 

Метафоричність - здатність суб'єкта використовувати й конструювати 
метафори в процесі своєї діяльності, що дає змогу виявити рівень якісної відмінності 

між проявом індивідуального багатоманіття і креативністю. За М.А. Холодною, мета-
форичність -комплекс інтелектуальних властивостей, що виявляється в готовності 
дитини працювати у фантастичному «неможливому» контексті, схильність 

використовувати символічні порівняння для висловлення своїх думок, уміння бачити в 
простом складне, а в складному -просте. Процес метафоризації здійснюється на основі 

порівнянь як результату асоціацій за схожістю і їх більш складної форми - аналогій. 
Порівняння є головною операцією, яка «працює» в ході творчого процесу, зокрема, 
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здійснюючи змістовий синтез. Оригінальні порівняння - аналогії, метафори - 
відповідають таким ознакам креативності як незвичність точки зору, розширення меж 
очікуваної відповіді, зіставлення несумісного, ступінь деталізації відповіді, 

фантазування, емоційна виразність доведень тощо. Ці ознаки відбивають рівень 
розвитку уяви. А оригінальність саме й виявляється в результаті дії уяви . 

На думку психологів і педагогів, психологічні особливості обдарованих учнів, 
особливо творчо обдарованих, вирізняються (або характеризуються) деякими 
спільними ознаками діяльності, що супроводжують обдарованість, але не обов'язково 

породжують її, і певними рисами поведінки. 
З позицій дидактики важливо знати, що інструментальний аспект поведінки 

обдарованої особистості (за термінологією РАО) характеризується такими ознаками:  

 наявність специфічних стратегій діяльності; 

 швидке засвоєння діяльності й висока успішність її виникнення;  

 винайдення нових оригінальних способів діяльності в умовах пошуку 

вирішення проблеми, адже індивідуалізація способів діяльності 
відбивається й на унікальності продуктів праці; новаторство як вихід за 
межі вимог щодо виконання завдань);  

 сформованість індивідуального стилю роботи («все робити по-своєму») з 
саморегламентуванням і самоуправлінням; 

 висока структурованість знань, уміння бачити те, що вивчається, у 
системі, згортати способи дій у відповідній галузі знань, миттєво 

схоплювати і виділяти суттєві узагальнення; 

 особливий вид опанування знаннями, що може виявлятись як у високій 

швидкості навчання, так і в уповільненій (але міцних знаннях) з 
наступним різким стрибком до перетворення знань. 

Мотиваційний аспект поведінки обдарованого учня характеризується: 

 підвищеною вибірковою чутливістю до певних явищ дійсності - символів, 
звуків, кольорів, біологічних об'єктів, технічних пристроїв тощо - або до 

певних форм власної активності (пізнавальної, фізичної тощо); 

 яскраво вираженим стійким інтересом до творчості, певних занять або 

сфер діяльності, захопленістю предметом, зануреністю   в   справу, 
працелюбністю; 

 підвищеною пізнавальною потребою, що проявляється у величезній 
зацікавленості, багатій фантазії, схильності до абстрактного мислення, 
готовності з власної ініціативи виходити за межі вимог діяльності, ро-

зумінні інструментального характеру знань, незалежності суджень; 

 перевагою в уподобаннях парадоксальної, суперечливої інформації, 

неприйняттям типових завдань і готових відповідей, високим рівнем 
самодостатності й автономії, самоуправлінням, емоційною стабільністю; 

 високою критичністю до результатів власної праці, невдоволенням 
собою, схильністю ставити надскладні цілі, прагненням до досконалості. 

Наявність зазначених психологічних особливостей може слугувати підставою 
для гіпотези, що учень обдарований, але не для остаточного висновку про обов'язкову 
обдарованість. Проте наявність хоча б деяких ознак обдарованості має привернути 

увагу педагога й змусити його до ретельного й тривалого аналізу як кожного 
конкретного індивідуального випадку, так і поведінки дитини в цілому. 

Крім визначених психологами та педагогами яскравих критеріїв обдарованості, 
ми у процесі спілкування з учнями, що мають такі ознаки, бесід з їхніми батьками, 
майстрами, класними керівниками, психологами, вихователями виявили ще деякі 
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опосередковані ознаки, які також можуть наштовхнути викладача на більш уважне 
вивчення учня в цьому напрямі. Зокрема, ми помітили, що такі учні мають чудову 
пам'ять, великий словниковий запас, уміють швидко схоплювати інформацію, долати 

інерцію мислення. Вони допитливі, самостійні, тривалий час займаються улюбленою 
справою. Разом із тим їм притаманні ознаки нетипової поведінки: непередбачуваність 

вчинків, надмірна вразливість, нетерплячість і нетерпимість до чужих недоліків, часто 
неадекватність реакції на інформацію. Ці учні потребують багато уваги, вони не 
люблять надмірної регламентованості навчального процесу в школі, конформізму, у 

поведінці виявляють дивацтва. Творчо обдаровані учні не вміють пристосовуватись до 
обставин, якщо вважають ці обставини для себя неприйнятними (на відміну від суто 

інтелектуальної обдарованості, за якої індивід здатний раціонально мислити й добре 
адаптуватися в навколишньому середовищі; проте високий інтелект, як відомо, сам по 
собі не гарантує креативності). Для творчих особистостей звичні норми й закони не 

підходять, їхня поведінка часто викликає негативні емоції в оточення, бо ці учні 
дратують ровесників і вчителів глузуванням над інтелектуальними невдахами. Тому 

вони зазвичай неконтактні й знаходяться в учнівському колективі в ізоляції. Ці учні 
потребують права вибору, характеризуються незалежністю суджень, не визнають 
заборон без аргументації (якщо «не можна», то чому «не можна»), не терплять тиску й 

примусу, адже діяльність творчого інтелекту - гарантія особистої свободи людини. 
Творчо обдаровані особистості нехтують умовностями, не визнають авторитетів, 

прагнуть все перевірити самостійно. Такі учні потребують постійної уваги до 
результатів їх творчої діяльності з боку педагога, не терплять зневаги, виявляють 
сміливість думки, мають вибуховий темперамент, емоційність, високорозвинену 

інтуїцію, тонке почуття гумору (гумор - парадоксальна форма мислення). У письмових 
роботах вони надають перевагу змісту, зазвичай нехтуючи формою, належне 

оформлення роботи вважають необов'язковим («творче безладдя» - норма головне для 
них, щоб все було правильно розв'язано). Обдаровані учні наводять оригінальні 
варіанти вирішення проблеми, бо вміють аналізувати, синтезувати ідеї, комбінувати, 

вибирати з багатьох можливостей. Вони захоплюються філософськими питаннями: про 
походження життя на Землі, про сенс буття, релігію тощо. 

Внаслідок не за віком розвиненого інтелекту обдаровані учні надають перевагу 
спілкуванню з дорослими, приймають участь в складних інтелектуальних іграх, здатні 
одразу робити кілька справ і водночас концентруватись на одній. Вони дуже ці-

леспрямовані, задля досягнення творчої мети можуть працювати місяцями (наприклад, 
в авіамодельному гуртку над створенням моделей літаків) і навіть роками (наприклад, 

над виведенням нового сорту рослин). Такі учні критично ставляться до своїх 
досягнень, незадоволені собою, мають низьку самооцінку, прагнуть досконалості, їм 
подобається більше слухати, ніж говорити, підтверджуючи прислів'я «хто мовчить, той 

двох, навчить», люблять читати, мають ранню предметну спрямованість, високу піз-
навальну активність. Вони вимагають поваги до себя, легко ображаються, вразливі, 

чутливі. Ці учні мають високий рівень сенсорики та пам'яті, працездатність і 
наполегливість. З методів педагогічного впливу на творчих незалежних учні краще діє 
«пряник», аніж «батіг», тобто заохочення досягає кращого результату, ніж покарання. 

Творчо обдаровані діти характеризуються сміливістю думок І висловлювань, гнучкістю 
мислення, схильністю до ризику (деякою мірою навіть до авантюризма), проблемним 

баченням світу, здатністю переносити життєвий досвід і теоретичні знання в нові 
ситуації, не приймають інформації на віру без експертної перевірки, виявляють 
оригінальність підходів у розв'язанні проблемних ситуацій, прагнуть до реалізації своїх 

унікальних здібностей, мають високий рівень мотивації виконуваної діяльності. 
Обдаровані учні захоплюються науковими дослідженнями, і при цьому, маючи 

розвинену фантазію, ставлять перед собою нереальні цілі, переймаються тим, що не 
зможуть їх досягти, хоча зазвичай прагнуть досягти неможливого. «Наука, - за 
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висловом лауреата Нобелівської премії П.Капіци, - це те, чого не може бути. А те, що 
може бути, - це технічний прогрес». Тож треба розвивати в таких дітей пагони 
творчості, допомагати їм досліджувати те, чого, на перший погляд, не може бути. 

Необхідно навчити дитину переборювати усталені схеми мислення, долати звичний 
спосіб бачення світу, критично ставитись до думок навіть визнаних авторитетів, 

піддавати сумніву деякі публікації, аргументовано заперечувати традиційні підходи. І 
тоді нас чекатиме не одне відкриття, не одна наукова істина. Сьогодні в Україні 
спостерігається значний прогрес у галузі розвитку креативності учнівської молоді. 

Отже, з'ясувавши особливості обдарованої особистості, її індивідуальність, 
можна зрозуміти творчий потенціал такої дитини й напрями, у яких їх слід розвивати. 

 

2.5. Програма комплексної психолого-педагогічної системи 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.  
Використовуються адаптовані психологічні тести інтелекту: (за вибором 

практичного психолога навчального закладу) 

- Шкала Стан форд-Бине (1916, 1988), розроблена Л.Терменом і М.Мерріл на основі 
шкали Біне-Сімона 

- Тест Д Векслера, за допомогою якого можна визначити вербальний IQ та 
невербальний IQ; 
- тест когнітивних здібностей Р.Торндайка і Е.Хаген; 

- невербальний тест «Прогресивні матриці» Дж. Равена; 
- тест "Структура інтелекту» Р.Амтхауєра; 

- ШТРР (шкільний тест розумового розвитку); 
- тести інтелектуальних здібностей Р.Кеттела. 
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Тести креативності: 

- тести креативности Дж. Гілфорда для оцінки дивергентного мислення; 
- тест Е. Торранса «Міннесотські тести творчого мислення» (МТТМ); 

- тест групового оцінювання для виявлення таланту, розроблений С.Римм, де творчі 
здібності оцінюються в категоріях: «допитливість», «незалежність», «наполегливість», 

«гнучкість», «широта інтересів»; 
Психомоторні тести: 

- тест Пурдьє – для оцінювання перцептивно-рухомих здібностей (спрямованость 

реакції, перцептивно-рухова координація); 
- тест на зорово-рухову координацію К.Беррі; 

- тест спритності пальців О.Коннора. 
VI етап: аналіз результатів діагностування на попередніх (I – V) етапах для 

визначення видів обдарованості: психомоторна, інтелектуальна, творча, академічна, 

соціальна (соц. компетентність, організаторські, лідерські здібності) 
VII етап: розробка конкретних індивідуальних програм розвитку особистості 

обдарованої дитини з її психолого-педагогічним забезпеченням. 

3. ВИСНОВОК 

   Розбудова незалежної України потребує змін в структурі системи освіти з 
метою відтворення інтелектуального потенціалу народу. Державі потрібні енергійні, 

талановиті люди, які можуть ставити і творчо розв’язувати не лише поточні завдання, а 
й такі, що відносяться до майбутнього.  

   Сучасна українська освіта повинна забезпечувати всебічний розвиток 

індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі 
виявлення її задатків, здібностей, обдарованості і талантів   

В сучасних умовах зростає інтерес до виховання і навчання обдарованих дітей.  

Обдарований учень – це такий учень, який демонструє розвиток здібностей, 
вищий за здібності однолітків, це сукупність здібностей, що дозволяє йому досягти 

вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінним для 
суспільства. Ця якість формується і проявляється в діяльності.  

 Талановитий учень – це такий учень, який має високий ступінь здібностей до 

якоїсь спеціальної діяльності, причому ці здібності вже значною мірою встигли 
реалізуватися в конкретних суспільно значимих процесах. 

  Талановитий та обдарований учень є суб’єктом діяльності в процесі навчання у 
навчальному закладі лише при умовах, якщо учень самостійно знаходить засоби 
розв’язування задач та сам ставить перед собою все нові цілі.  

Ознаки обдарованості – це ті особливості обдарованого учня, які проявляються в 
його реальній діяльності і можуть бути оцінені під час спостереження за його діями. 

Ознаки явної обдарованості зафіксовані у її визначені і пов’язані з високим рівнем 
виконуваної діяльності.  

Для оцінки соціального розвитку учня, творчих здібностей, інтелекту 

використовують різні психодіагностичні методи, що доповнюються відомостями 
батьків, даними спостережень за учнем. 

 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. Після виявлення певних здібностей постає завдання їх розвитку. 

Педагогічна і психологічна практика свідчить, що не можна на замовлення 
―створювати‖ творчі особистості, можна лише створити умови, розробити способи 
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стимуляції активності. Створення відповідних умов для виявлення і розвитку творчих 
здібностей – основна умова розвитку обдарованої особистості. 

 Слід пам’ятати, щоб як би не був обдарований учень, його треба вчити! 

Важливо привчати його  працювати, самостійно приймати рішення. Обдарований учень 
не терпить тиску, у нього важливо виховувати терпіння, ненав’язливість. Для розвитку 

своїх здібностей учні повинні вільно розпоряджатися часом і простором, навчатися за 
розширеним навчальним планом і відчувати індивідуальну турботу та увагу з боку 
свого педагогів та майстрів. 

      Виявлення інтересів і здібностей учнів – справа дуже складна, але дані, які отримані 
в ході такої психодіагностичної роботи, надають педагогам та майстрам можливість 

ознайомитися з первинною інформацією щодо спрямованості інтересів учнів. А це в 
свою чергу, дозволяє більш об’єктивно розглядати здібності та характер обдарованого 
учня. Але без отримання інформації щодо спрямованості інтересів учнів виховний 

процес стає не можливим. 
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 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.  
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