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охоплюючи різні групи населення, адже сучасній освіті притаманна 

парадигма   
 

Список використаних джерел: 
Дослідження і проектування навчального середовища ПТЗН  України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ime.eduua.net/nauk.html. – Назва з екрану. 

Кремень В. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні / В. 
Кремень // МОН України. – К., 2000. – 24 с.  

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ 
МОН України від 25.04.2013 № 466 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. – Назва з екрану. 

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 
2021року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. – Назва з екрану 

Що таке дистанційна освіта: як вона працює? [Електронний ресурс] // 
Режим доступу : http://www.vsemisto.info/osvita/2355-sho-take-vysha-osvita-
jakvona-prazjuje.] – Назва з екрану. 
1.  

 
 

Тудораке Галина 
Науковий керівник: к.п.н., доц. Балдинюк О.Д. 

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОБДАРОВАНІСТЬ» 

 

Обдаровані діти – це майбутнє України. Саме від них залежить 

національне відродження України та духовне оновлення. Складність та 

міждисциплінарний статус проблеми обдарованості вимагає її всебічного 

дослідження на різних рівнях методології науки: загальнонауковому, 

філософському, рівні практичної діяльності. Саме тому одним з основних 

завдань сучасної шкільної освіти є забезпечення спрямованості навчально-

виховного процесу на формування та розвиток гармонійно-розвиненої 

особистості обдарованого учня, його здатності до самостійних і впевнених 

дій у різноманітних навчальних і життєво-побутових ситуаціях, які постають 

перед ним в процесі взаємодії із суспільним середовищем.  

Проблема обдарованості є предметом дослідження багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: А.Біне, Д.Богоявленської, 

М.Воронко, М.Гальченко, Дж.Гетзелз, Г.Гулько, П.Джексона, С.Заброцької, 

О.Кононко, Г.Костюка, С.Кулачкіської, Є.Кульчицької, О.Лазурського, 

Н.Лейтеса, Дж.Марланда, В.Моляко, М.Морлока, Р.Павелків, Дж. Пломіна, 

Дж .Рензуллі, Р.Семенової, І.Сікорського, Т.Сімонова, Р.Стернберга, 

Г.Струтинської, М.Тадеєвої, П.Тадеєвої, Е.Танненбаума, Б.Теплова, 
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В.Фелдмена, М.Фрайзера, В.Химинця, В. Штерна, В.Щадрікова, В 

Юркевича та ін. 

Стосовно обдарованості у науці існує дві протилежні точки зору. 

Перша – соціальна: більшість людей від народження однаково наділені 

розумом і різниця у рівні їхніх здібностей зумовлена різницею життєвих 

умов (Дж. Локк, К. Гельвецій), і обдарованість – поширене явище. Друга – 

генетична: обдарованість – вроджене, досить рідкісне явище, що 

успадковується від батьків або передається через покоління (Ф. Гальтон, Р. 

Стернберг).  

Термін «обдарований» був уперше вжитий А. Треєм у 1839 році у 

розумінні слова «геній», на початку ХХ століття Г. Уіпл позначив цим 

терміном групу учнів, що мали понаднормові здібності [1, с.5]. Пізніше 

психолог В. Штерн зауважував: «Обдарованість – це загальна здібність 

індивіда свідомо спрямовувати своє мислення на нові вимоги, здібність 

психічного пристосування до нових завдань і умов життя» [10, с.21]. Але 

обдарованість, вважає Б. Тєплов, є якісно новим утворенням, а не 

звичайною сукупністю якоїсь кількості здібностей. У своїй роботі 

«Определение понятия одаренности, таланта, гениальности личности: 

классические и современные методологические подходы» В. Рибалко 

розглядає обдарованість як сплав вродженого і набутого індивідом, 

специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, що дає можливість 

виконувати певну діяльність на якісно новому, високому рівні, який значно 

підноситься над умовним середнім рівнем [7, с.17]. Дане твердження 

перегукується із визначенням Н. Лейтеса, який під обдарованістю дитини 

розуміє «більш високу, ніж в його однолітків, за інших рівних умов, 

сприйнятливість до вчення і більш виражені творчі прояви. Поняття 

«обдарованість» походить від слова «дар» і означає особливо сприятливі 

внутрішні передумови розвитку»[3, с.3]. Один із найбільш авторитетних 

сучасних дослідників феномена обдарованості В. Моляко наголошує на 

тому, що «обдарованість – це свого роду міра генетично і дослідно 

передбачених можливостей людини адаптуватися до життя» [5, с.213]. Як 

основні функції обдарованості В. Моляко називає максимальне 

пристосування до світу, оточення, вирішення проблем у всіх випадках, 

коли створюються нові, непередбачені, які вимагають саме творчого 

підходу [5].  

Стосовно проявів обдарованості цінною є робота вітчизняних 

дослідників О. Бурова та В. Камишина, в якій вони зазначають, що 

«обдарованість як феномен проявляється у тій чи іншій сфері діяльності 

або в декількох з них у вигляді успішності діяльності, тобто досягнення 

певних результатів, які можуть бути виміряні у якісній мірі (як правило) 

або кількісній (показники безпосередньої діяльності або виконання 

спеціальних діагностичних тестів)» [1, с.6]. Як бачимо, автори дають 

обдарованості достатньо широку характеристику, яка включає у себе 
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розуміння задатків, здібностей і можливостей людини. Також науковці 

наголошують, що обдарованість є поняттям, яке потрібно досліджувати 

комплексно, розуміючи його як певну сукупність здібностей. Так, Є. Ільїн 

вказує на те, що існує багата кількість трактувань здібностей [2, с. 134]. 

Автор виокремлює два підходи пояснення цього поняття: загально-

психологічний та диференційно-психологічний. За першим підходом 

здібності трактуються як будь-які прояви можливостей людини: усі люди 

здібні але треба максимально розвивати свої можливості. Другий підхід, 

навпаки, вказує на диференційні відмінності між людьми у їх здібностях, 

тож на питання здібностей слід дивитися з точки зору диференційної 

психології та психофізіології [2, с. 130]. 

Ряд сучасних педагогів-практиків трактують обдарованість як 

специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, 

потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно 

високому рівні, відмінного від умовного «середнього рівня», або як 

комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють 

потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи 

діяльностей) порівняно з іншими людьми [4, с. 6]. 

Дослідник у галузі соціальної роботи І. Звєрєва вважає базовими такі 

визначення: 

– обдарованість – це високий рівень розвитку здібностей людини; 

– обдаровані діти – діти, які значно випереджають своїх однолітків у 

розумовому розвитку; діти, які демонструють загальну (здібності до різних 

галузей діяльності) або спеціальну (музичну, художню, технічну, 

психомоторну, соціальну та ін.) обдарованість [8,с.68].  

Педагог В. Андрієвська у «Психологічному довіднику учителя» 

розглядає «обдарованість, як системну якість психіки, що розвивається 

упродовж життя людини і визначає можливості досягнення нею виключно 

високих результатів в одному чи кількох видах діяльності [6, с. 81]. 

Відомий український педагог, науковець В. Сухомлинський 

«обдарованість» вважав сукупністю природних задатків та 

інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому розумінню 

навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання і творчість 

учнів. Відповідно до цього модель «обдарованість» охоплює кілька 

компонентів: інтелектуальні здібності; пізнавальний інтерес; інформаційна 

ерудиція; високий рівень інтелектуального розвитку; нестандартність 

мислення; здатність до абстрагування; діалектичне бачення [9, с. 34]. 

В. Сухомлинський відзначав, що здібності реалізують функцію 

відображення і перетворення дійсності в практичній і ідеальній формах. 

Здібності – одна з базових якостей психіки поряд зі змістовною стороною , 

що включає знання про об’єктивний світ і переживання. Обдарованість 

визначається ним як сумарний прояв здібностей із метою конкретної 

діяльності [9, с. 66].  



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 152 - 

Педагогам, психологам потрібно пам’ятати, що обдаровані діти – 

майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта України – це її гордість, честь і 

світова слава та велич, це розумовий потенціал Української держави, який 

прокладатиме дорогу українському суспільству до вершин світового 

прогресу. Отже, своєчасне виявлення та стимулювання творчого мислення 

забезпечить можливість найбільш повної реалізації творчого потенціалу 

дітей та розвитку передової нації. 
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