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The article deals with important problems of modern pedagogy – education and nurturing 

gifted pupils. In order to improve the domestic practice of working with students having high 

abilities, it is necessary to study the scientific and pedagogical experience of developed countries of 

the world. The State of Israel has rich and unique experience in the sphere of gifted children 

development which is definitely worth studying.  

The purpose of the article is to analyze the activities of Israeli specialized educational 

institutions for gifted students in order to use the experience of their work in Ukrainian pedagogical 

practice. The work of such well-known educational institutions as the Young Pearson's Institute for 

Excellence and Creativity, the Israel Arts and Sciences Academy, the Specialized School of Physics 

and Mathematics in the Jerusalem School of Physics and Mathematics under the AMUTA program, 

and the Wingate Institute – the Israel National Center for Physical Education and Sports. 

In the process of research it was found that in Israel there are both state and private 

educational institutions for gifted schoolchildren. One of the main advantages of such schools is 

that everyone who is studying and working there is determined to develop giftedness. The analysis 

of Israeli programs for gifted students showed that all of them, besides providing general and 

specialized knowledge, aim to teach students independent critical thinking and develop their 

creative abilities. 

It has been established that the common goal of such educational institutions is the maximum 

development and disclosure of unique intellectual, creative, athletic and personal abilities of 

children and youth. Their tasks are to create a unique educational environment and favorable 

conditions for the comprehensive development of students.  

For Ukrainian pedagogical science, particular theoretical positions and practices of the 

functioning of the Israeli specialized educational institutions, which are engaged in the 

development of talented and gifted students, are of particular interest. The analysis of the 

educational programs of these institutions will help to create such programs for gifted students in 

Ukraine. 

Keywords: Israel, education and nurturing gifted pupils, gifted children, specialized 

educational institutions. 
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ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

В статті проаналізовано найпоширеніші підходи до визначення обдарованості та 

обдарованої особистості у наукових працях зарубіжних та вітчизняних учених та 

висвітлено ґенезу основних поглядів на обдарованість та можливість її розвитку. Визначено 

основні напрямки досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців у галузі освіти 

обдарованих та показано розбіжності у термінології у визначенні понять «обдарованість», 

«талант» та «геніальність». 

Ключові слова: обдарованість, обдарована особистість, обдарована дитина, 

талант, геніальність, освіта обдарованих. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. Одним з найбільш дискусійних питань, коли йдеться про 
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обдарованість, було і залишається саме визначення поняття «обдарованість» та пов’язаних з 

ним термінів, як-от: обдарований, талановитий, геніальний і т.п. Питання визначення 

обдарованості й досі лишаються дискусійними не лише через наявність різних наукових 

шкіл та підходів до її вивчення, але й через дотичність багатьох суспільних інституцій до 

роботи з обдарованою молоддю, які впливають на суспільну думку.  

Розуміння сутності обдарованості має велике значення, оскільки, не зважаючи на 

наявність теоретичних досліджень та спеціальних навчальних закладів для обдарованої 

молоді, у більшості випадків рішення щодо наявності обдарованості у дитини приймається 

вчителями або батьками, і залежить воно саме від їхнього розуміння цього феномену. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Дослідження проблеми дитячої обдарованості мають давню історію, 

проблема ж ефективного навчання обдарованої молоді залишається актуальною і донині. 

Питанням обдарованості присвятили свої роботи видатні зарубіжні та вітчизняні дослідники 

як-от: Б. Блум, Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, Б. Кедров, В. Лоуенфельд, Г. Пассоу, 

Я. Пономарьов, Дж. Рензуллі, С. Рубінштейн, Р. Стенберг, Дж. Стенлі, П. Торренс та ін. В 

останні десятиріччя вітчизняними представниками педагогічної та психологічної наук 

зроблено вагомий внесок у дослідження питань дитячої обдарованості. Різним аспектам 

обдарованості присвячені праці таких вчених, як: В. Алфімов, О. Антонова, О. Бочарова, 

М. Гнатко, С. Гончаренко, І. Звєрєва, Л. Коваль, О. Кульчицька, В. Моляко, О. Музика, 

В. Паламарчук, С. Сисоєва, В. Слуцький, П. Тадеєв, В. Юркевич та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 

означена стаття. Протягом більш ніж століття психологи та педагоги намагаються виявити, 

виміряти, дослідити та визначити обдарованість. Більшість досліджень базується на 

попередніх напрацюваннях вчених та емпіричному вивченні психічних властивостей, умов 

формування та розвитку обдарованих особистостей та їх досягнень. Соціальний запит на 

обдаровану молодь, яка здатна продукувати нові ідеї та втілювати їх у життя задля 

процвітання держави, робить актуальними питання удосконалення соціально-педагогічної 

підтримки обдарованих дітей і молоді з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Не 

зважаючи на велику кількість теоретичних досліджень у галузі обдарованості, наразі існує 

потреба у поглибленому дослідженні в цій галузі, оскільки держава має створити сприятливі 

та конкурентоздатні умови для обдарованої молоді для розвитку та використання їхнього 

потенціалу в своїй країні. Для того, щоб ефективно підтримувати таку молодь у процесі 

навчання, важливо знати особливості обдарованих учнів та обдарованої поведінки.  

Мета статті полягає в узагальненні точок зору науковців щодо визначення феномену 

обдарованості особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Френсіс Гальтон (Francis Galton) першим 

почав емпіричним шляхом досліджувати здібності, обдарованість, талант та розробив 

методики виявлення та вимірювання, які і досі не втратили своєї актуальності. До 1869 року 

не було такого поняття як обдаровані діти, оскільки термін ще не використовувався. Він 

вперше був застосований Френсісом Гальтоном у відношенні до дітей, які успадкували 

потенціал, щоб стати обдарованими дорослими. У другій половині ХІХ століття вчений 

провів дослідження про походження розумових здібностей, вивчивши біографії, умови 

виховання та індивідуальні відмінності видатних учених, та дійшов висновку про спадкову 

природу обдарованості, заклавши підґрунтя розвитку методу факторного аналізу в 

психології. З праць Гальтона почались дослідження взаємозв’язку та співвідношення 

спадковості та середовища у розвитку обдарованості, взаємозв’язок загальних та спеціальних 

здібностей, а також методи вимірювання психічних властивостей людини, у тому числі 

рівень здібностей та обдарованості.  

Перше систематичне лонгітюдне дослідження розвитку та характеристик обдарованих 

дітей та дорослих було розпочато Льюісом Терманом (Lewis Terman) у Стенфордському 

університеті у 1921 році. На початку 1900-х років він першим запропонував використання 
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тестів інтелекту, який, за його переконанням, є спадковим та визначає подальші успіхи 

людини в житті. Праці Л. Термана спрямували подальші дослідження феномену 

обдарованості вченими не тільки США, а й інших країн. У той же час працювала Лета 

Холлінгворт (Leta Hollingworth), яку справедливо вважають прародителькою освіти 

обдарованих, а також психології обдарованості. Вона написала перший підручник, викладала 

перший курс і була людиною, завдяки якій термін «обдаровані» увійшов у науковий обіг. 

Незважаючи на те, що багато їхніх поглядів співпало, Л. Терман та Л. Холлінгворт не 

погоджувалися в одному важливому моменті. Терман вважав, що інтелект є спадковою 

ознакою, і в своїх дослідженнях зосередився лише на його визначенні та описі. Холлінгворт 

визнавала роль спадковості, але також вважала, що середовищні та освітні фактори 

впливають на інтелектуальний потенціал. Через це вона була більш зацікавлена в тому, як 

правильно виховувати та навчати обдарованих дітей.   

Історично так склалося, що в освіті обдарованих тести інтелекту і досі займають 

провідну позицію, що спричинено розумінням обдарованості як внутрішньої 

характеристики, що має бути виявлена за допомогою оцінювання когнітивних властивостей 

особистості та тестів інтелекту. Це, в свою чергу, зумовлює очікування високих досягнень 

від людини в академічній сфері та залишає за нею статус обдарованої особистості незалежно 

від її досягнень. Найбільш поширеною точкою зору на обдарованість була і залишається 

наступна: обдаровані особистості мають більш розвинуті здібності в одній або декількох 

галузях функціонування людини.  

Протягом ХХ століття в психологічних та педагогічних наукових колах точилися 

спори навколо того, кого називати обдарованим або талановитим та що включати в поняття 

«обдарованість». Більшість визначень обдарованості будувалися лише на факторі інтелекту. 

Втім, дослідження виявляли все більше і більше прикладів видатних досягнень людьми, які 

не мали дуже високих показників інтелекту, але зробили історичні відкриття або винаходи, 

що заставило психологів замислитися про креативну складову обдарованості. Це, в свою 

чергу, призвело до більш широкого розуміння обдарованості, яку стали визначати як 

здатність до видатних досягнень в соціально значущій сфері людської діяльності. Вчені 

прийшли до майже одностайного висновку, що обдарованість не зводиться до 

інтелектуальних здібностей, а є багатоаспектним поняттям. Але одностайності щодо того, які 

компоненти складають цей феномен, і досі немає, що спричинило виникнення різноманітних 

концепцій та підходів до визначення обдарованості.  

У другій половині ХХ століття з’явилося багато робіт, у яких дослідники твердили, 

що високі досягнення потребують не тільки інтелектуальних здібностей, а й інших факторів, 

а саме: внутрішньої високої чутливості, наполегливості у досягненні результатів, мотивації 

та креативності (Дж. Рензуллі, Дж. Фрімен, Р. Суботнік, Л. Кассан, Е. Саммерс, А. Вассер та 

ін.). Однак, інтелектуальні здібності залишаються провідним фактором, що визначає 

обдарованість. 

Дж. Рензуллі розробив трикомпонентну модель розумової обдарованості, до якої 

увійшли: інтелект вище середнього рівня, підсилена мотивація та креативність. Ґрунтуючись 

на великому емпіричному матеріалі, Джозеф Рензулли описав обдарованість як взаємодію 

трьох груп людських властивостей: інтелектуальні здібності, що перевищують середній 

рівень, висока захопленість виконуваною діяльністю та високий рівень креативності. За 

якого концепцією, обдаровані і талановиті діти – це діти, які мають вказані характеристики 

або здатні розвинути і реалізувати їх в будь-якій корисній діяльності. Рензуллі підкреслює, 

що жодної з цих характеристик самої по собі недостатньо, щоб «створити обдарованість», 

потрібна взаємодія між елементами, причому жоден з компонентів не має переваги над 

іншими, вони є «рівними партнерами». 

Наразі США є однією з країн, де освіта обдарованої молоді займає важливе місце в 

освітній політиці держави. Закон про початкову та середню освіту США визначає 

обдарованих і талановитих як студентів, учнів чи молодь, які демонструють здібності до 
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високих досягнень в таких сферах, як інтелектуальна, творча, художня чи лідерська 

здатність, або в конкретних академічних областях, і які потребують освітніх послуг та 

занять, які зазвичай не надаються школою для цілісного розвитку таких можливостей». Але в 

2010 році це визначення було уточнено у зв’язку зі змінами, що відбуваються в освіті у ХХІ 

столітті: обдаровані особи є тими, хто демонструє видатний рівень хисту (який визначається 

як виняткова здатність мислити та вчитися) або компетенція (задокументовані успіхи або 

досягнення, що увійшли в топ 10% або менше) в одній або декількох галузях. Галузі 

включають будь-яку структуровану область діяльності з власною системою символів 

(наприклад, математика, музика, мова) та/або набір сенсомоторних навичок (наприклад, 

живопис, танці, спорт). Спеціально для педагогів, які працюють з обдарованими дітьми, 

визначення уточнюється у такій формі: «винятково здатними учнями називають дітей, які 

прогресують у навчанні значно швидкими темпами, ніж інші діти того ж віку, що часто 

призводить до високого рівня досягнень.  

 Обдарованість дитини обумовлена багатьма факторами, і на практиці дуже складно 

ідентифікувати всіх дітей, які б могли досягти визначних успіхів у певній сфері, оскільки 

існує багато соціальних груп населення, які не мають доступу до якісної освіти та 

кваліфікованих фахівців, спроможних побачити потенційну обдарованість, як-от: діти з 

сільської місцевості, представники національних меншин, діти з обмеженими можливостями, 

діти із проблемних сімей. 

Ще одна позиція дослідників (К. Еріксон, Л. Джарвін, Р. Суботнік та ін.) полягає у 

визнанні провідної ролі навчання та тренування з підтримкою тьюторів, тренерів, приватних 

учителів в розвитку обдарованості у таких сферах як спорт, мистецтво та інші сфери життя, 

де доводиться змагатися з іншими. 

Друга половина ХХ століття позначилася зростанням уваги вчених СРСР до питань 

розвитку здібностей та дослідження сутності обдарованості. Окремі психологічні аспекти 

обдарованості розглядалися в працях російських дослідників психології творчості, а саме 

С. Рубінштейна, Б. Теплова, Н. Лейтеса, Д. Богоявленської та ін. Б. Теплов наголошував, що 

обдарованість не є простою сумою здібностей; вона є новою якістю порівняно зі 

здібностями. С. Рубінштейн назвав обдарованість системною якістю психіки, яка 

розвивається протягом життя та визначає досягнення людиною винятково високих 

результатів в одному чи декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми  [11, с.323]. 

С. Рубінштейн описував обдарованість як сукупність здібностей; він виділив загальну та 

спеціальну обдарованість.  

Н. Лейтес вважав, що поняття «обдарований учень» – досить умовне. Найчастіше так 

називають учнів, які мають ознаки раннього розумового підйому та сприятливих передумов 

розвитку наукового таланту, але такі особливості можуть не отримати очікуваного розвитку. 

А розумово обдарованими вважають дітей, які значно випереджають норми своєї вікової 

категорії [7, с.106]. Н. Лейтес був першим, хто ввів поняття «вікова обдарованість». Він 

назвав складові розумової обдарованості: 1) пізнавальна потреба, що характеризується 

ненасичуваністю, та спричиняє радість пізнання та допитливість; 2) інтелект, який 

характеризується індивідуальними відмінностями, але важливими є чутливість до протиріч 

та своєрідність інтелекту; 3) креативність, оскільки творчість є найвищим проявом 

активності людини. 

Спостерігаючи за обдарованими дітьми протягом тривалого часу, Н. Лейтес виявив, 

що досліджувані ним обдаровані діти надзвичайно інтенсивно і багато працюють. Він зробив 

висновок: основою дитячої обдарованості є підвищена схильність до праці. Успіх дітей – це 

результат потреби в діяльності, яка проявляється вже в дошкільні роки. Втім, за словами 

вченого, що неймовірно складно зробити при відборі розумово обдарованих дітей, так це 

заздалегідь визначити тих, у кого в подальшому виявляться найбільш значні розумові 

можливості. Становлення суспільно значимого таланту – рідкісне і настільки складне 
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соціально-психологічне явище, що ті ранні ознаки, за якими ми зазвичай робимо висновки 

про потенціал дітей, виявляються недостатніми для його передбачення [6, с.21].  

Подібну точку зору висловив Дж. Кольвін (J. Colvin), якій у своїй праці “Talent Is 

Overrated” доводить, що природні здібності часто переоцінюються. На його переконання, ні 

досвід, ні вроджені здібності, ні загальний рівень розвитку здібностей не ведуть до видатних 

досягнень. Тільки цілеспрямована, навмисна, свідома праця, яка вимагає глибокої 

концентрації та зусиль, призводить до високих результатів. Кольвін називає так звані 

«моменти евріки» міфом, оскільки дослідники витрачають багато років, працюючи над 

якоюсь темою, перш ніж до них прийде осяяння. Він також наголошує на важливості ще 

двох факторів: внутрішньої мотивації, яка є підштовхує особистість до наполегливої праці та 

є джерелом пристрасті до діяльності, та зворотного зв’язку у вигляді визнання та оцінки 

результатів і зусиль особистості. Щодо вроджених якостей, Дж. Кольвін вважає, що деякі 

люди народжуються з незрозумілим потягом до певної діяльності. Якщо батьки або 

викладачі помічають такий потяг та допомагають дитині спрямувати свої зусилля в цю 

галузь, тоді спрацьовує множинний ефект, коли малі переваги призводять до великих 

переваг завдяки правильно спрямованим зусиллям, наполегливій праці та зовнішній 

підтримці [12].      

Д. Богоявленська та її послідовники, які розробили найґрунтовнішу концепцію 

обдарованості в Росії, називають обдарованість системною якістю, яка характеризує психіку 

особистості в цілому, а саме: здібності, спрямованість особистості, система цінностей, які 

визначають, яким чином особистість реалізує свій індивідуальний дар. За задумом авторів 

концепції, такий підхід актуалізує та робить пріоритетним саме виховання, а не тільки 

навчання обдарованої дитини. За їхніми переконаннями, в практиці роботи з обдарованими 

дітьми не можна обмежуватися лише розробкою спеціальних програм навчання для них, але 

й необхідно створювати умови для формування мотиваційної сфери особистості та системи 

цінностей, які створюють основу становлення духовності особистості. 

Цікаво, що Д. Богоявленська закликає з обережністю використовувати термін 

«обдарована дитина», оскільки така оцінка здібностей є умовною через різні вихідні умови 

виховання та навчання. Сприятливі життєві умови та високий соціально-економічний статус 

родини можуть стати факторами, які забезпечать більші високі досягнення дитини в певних 

видах діяльності у порівнянні з дітьми, які не мали аналогічних умов. Результати такої 

підготовчої роботи та уваги зі сторони родини до розвитку дитини можна сприйняти за 

прояви обдарованості, які з часом зникнуть. Але статус «обдарованої дитини» та очікування 

батьків, вчителів можуть спричинити особистісні драми, якщо ця дитина перестане виявляти 

ознаки обдарованості. Д. Богоявленська пропонує в практиці роботи використовувати менш 

жорсткий термін – «дитина з ознаками обдарованості». Психологічні особливості дітей, які 

вважаються обдарованими, можуть розглядатися лише як ознаки, що супроводжують 

обдарованість, але не обов’язково як фактори, що її породжують. Блискуча пам’ять, 

феноменальна спостережливість, здатність до миттєвих обчислень і т.п. самі по собі далеко 

не завжди свідчать про наявність обдарованості. Тому зазначені психологічні особливості 

можуть служити лише підставою для припущення про обдарованість, а не для висновку про 

її безумовну наявність.  

Д. Богоявленська наголошує на важливості виховання духовності разом з 

обдарованістю, оскільки система цінностей та внутрішня мотивація складають основу 

становлення духовності особистості, без якої можлива втрата таланту або суспільного сенсу 

розвитку таланту [2; 3]. 

Наприкінці ХХ століття після проголошення незалежності в Україні виникла особлива 

цікавість науковців та вчителів-практиків до теоретичних питань обдарованості та 

практичних методик виявлення та підтримки обдарованих дітей, що спричинило 

необхідність створення власної системи підтримки обдарованих учнів. Вітчизняні науковці 

також не залишили поза увагою питання визначення, ідентифікації, розвитку та освіти 
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обдарованих дітей. Наразі в Україні склалося декілька напрямів наукових досліджень 

обдарованості: дослідження психологічних властивостей обдарованої особистості, 

особливості взаємодії вікових, соціально-психологічних і суб’єктно-ціннісних чинників у 

розвитку обдарованої особистості, технічну, творчу обдарованість, біографічні дослідження 

життєвого шляху обдарованих людей, педагогічна підтримка обдарованих студентів 

(Г. Костюк, В. Моляко, О. Музика, О. Антонова, О. Кульчицька та ін.), історичні та 

порівняльні педагогічні дослідження соціально-педагогічної підтримки обдарованих учнів в 

США, Польщі, Іспанії, Китаї, Ізраїлі, Австралії (П. Тадеєв, В. Алфімов та їхні послідовники), 

розробка програм і технологій  розвитку обдарованої особистості на різних вікових етапах в 

системі безперервної (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої) 

освіти (Інститут обдарованої дитини при Національній академії педагогічний наук України).   

Г. Костюк визначає обдарованість як «здібність людини до розвитку її здібностей», а 

також як індивідуальну своєрідність здібностей людини, підкреслюючи значущість 

природних даних кожної особистості які є внутрішнім джерелом та спонукальною силою 

розвитку здібностей [5, с. 53]. 

В. Моляко, автор концепції технічної обдарованості, визначає  обдарованість  як  

«системне  утворення  особистості,  що  є координатором,  регулятором,  стимулятором  

творчої  діяльності,  сприяє знаходженню  таких  рішень,  які  дають  можливість  людині  

краще пристосовуватися до світу, оточення, інших людей і до самої себе» [8, с.87].  

О. Антонова твердить, що обдарованість – це складне інтегральне утворення, яке 

містить в собі мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові, психофізіологічні та інші 

компоненти. Вона пропонує визначати обдарованість як 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 вище за умовно «середній», завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній 

галузі діяльності. Це системне явище, яке охоплює ядро обдарованості (здібності на рівні 

вищому за середній, креативність та спрямованість особистості) та чинники, що впливають 

ступінь реалізації основних компонентів ядра обдарованості (спадкові дані, середовище, 

виховні впливи, досвід виконання певної діяльності, особливості емоційно-вольової сфери, 

система цінностей особистості та випадковість) [10]. 

Існує два кардинально різні підходи до розведення термінів «обдаровані», 

«талановиті» та «геніальні». Історично термін «геній» з’явився раніше за інші, коли геніями 

називали людей, що позначилися видатними досягненнями в мистецтві, політиці, філософії, 

науці і т.д. У ХІХ-ХХ століттях геніальність починають досліджувати науковці з метою 

виокремлення типових рис геніїв, що виявилося занадто складною науковою задачею. 

Згідно з першою точкою зору, якої дотримується більшість зарубіжних дослідників, 

обидва терміни використовуються для характеристики осіб з великими природними 

здібностями, але у контексті освіти ці два слова мають специфічне значення. Хоча обидва 

слова використовуються для позначення учнів та студентів зі здібностями в одній або 

декількох сферах, розвинутими до рівня, який значно випереджає їхній вік та досвід, 

обдарованість стосується академічних здібностей, тобто високих показників у навчальних 

предметах, таких як математика, фізика, хімія, мова, географія, історія і т.д., тоді як 

талановитість відноситься до більш практичних здібностей у таких сферах як: мистецтво, 

танці, музика, творчість та спорт. 

Вітчизняні наукові мають інші погляди на різницю між двома термінами. В. Моляко 

виразив найпоширенішу точку зору, якої дотримується більшість науковців: «талант є 

однією з вищих форм прояву обдарованості, творчих здібностей, які своєрідно інтегруються 

у структурі конкретної особистості й розвиваються в конкретних цілком сприятливих 

соціальних умовах. Психологічно визначальними у структурі талановитої особистості є 

тенденції до створення оригінальних продуктів у сферах науки, техніки, літератури, 
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мистецтва, у виробничій діяльності та ін». [4, с.20-21]. О. Кульчицька доповнила таке 

розуміння таланту визначенням геніальності: «Талант і геніальність – вищі рівні прояву 

обдарованості. Талант – це система якостей, які дозволяють людині досягати значних успіхів 

в оригінальному виконанні певної діяльності. Геніальність свідчить про надоригінальні, нові 

соціально-значимі досягнення, завдяки яким можлива економічна, технічна, соціальна, 

політична перебудова суспільства. Але, як ми вже відзначали, наявність лише природних 

задатків не забезпечує просування обдарованості, тобто реалізацію її у життєдіяльності 

людини: лише відповідний соціум може організувати природні задатки, спрямувати їх у 

необхідному руслі». [4, с.271]. 

Підсумки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, зазначимо, що 

впродовж останніх десятиліть багато країн надають першочергової значущості зміцненню 

інтелектуального та творчого потенціалу як стратегічного ресурсу своїх держав. З цією 

метою обдарованим дітям мають бути створені умови, що дозволяють реалізувати їхні 

здібності для особистісної самореалізації та блага всього суспільства. Складність феномена 

обдарованості обумовлює різноманітність та специфіку діяльності з обдарованими дітьми та 

молоддю. Неспроможність вчителів та батьків виявити обдарованих та талановитих дітей 

створює ситуацію, коли жорсткі рамки традиційної освіти не тільки не сприяють розвитку 

здібностей, але й спричиняють психологічні, соціальні проблеми обдарованої особистості, а 

також відмову вчитися та виконувати вимоги вчителів. Безліч суперечливих теоретичних 

підходів, відсутність узгодженості між освітніми установами в питаннях підтримки 

обдарованих, непідготовленість переважної більшості освітян до роботи з обдарованими 

дітьми, спричиняють психологічні та педагогічні труднощі, які призводять до втрати 

обдарованості підлітками впродовж шкільного навчання, а також втраті інтелектуального 

потенціалу нації. Подальших наукових розвідок потребують питання узагальнення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду педагогічної підтримки обдарованих та узгодження 

роботи освітніх установ, які опікуються обдарованими учнями та студентами.   
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Кабанец М. Н.  

Донецкий национальный технический университет 

Феномен одаренности личности в зарубежных и отечественных научных исследованиях 

В статье проанализированы наиболее распространенные подходы к определению 

одаренности и одаренной личности в научных трудах зарубежных и отечественных ученых 

и освещены генезис основных взглядов на одаренность и возможность ее развития. 

Определены основные направления исследований зарубежных и отечественных ученых в 

области образования одаренных и показано различия в терминологии в определении понятий 

«одаренность», «талант» и «гениальность». 

Ключевые слова: одаренность, одаренная личность, одаренный ребенок, талант, 

гениальность, образование одаренных. 
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Phenomenon of giftedness in foreign and domestic scientific research works 

The article analyzes the most common approaches to the definition of giftedness and gifted 

personality in scientific works of foreign and domestic scientists and highlights the genesis of basic 

views on giftedness and the possibility of its development. The main directions of research of 

foreign and domestic scientists in the field of gifted education are determined, and differences in 

terminology in the definition of the concepts of ‘giftedness’, ‘talent’ and ‘genius’ are shown.  

Historically, intelligence tests hold the leading position in gifted education, which is due to 

the understanding of giftedness as an internal characteristic that should be revealed by evaluating 

cognitive traits of a personality and intelligence tests. 

The most widespread point of view on giftedness was and remains the following: gifted 

individuals have more advanced abilities in one or more domains. Giftedness consists of an 

interaction among three basic clusters of human traits — these clusters being above-average 

general abilities, high levels of task commitment, and high levels of creativity. Gifted children are 

those possessing or capable of developing this composite set of traits and applying them to any 

potentially valuable area of human performance. 

Some scientists prove that natural abilities are often overestimated. According to them, 

neither experience nor abilities lead to outstanding achievements; only deliberate, intentional, 

conscious work, which requires deep concentration and effort, leads to high results. 

Children who manifest or are capable of developing an interaction among the three clusters 

of giftedness require a wide variety of educational opportunities and services that are not 

ordinarily provided through regular instructional programs. 

Keywords: giftedness, gifted personality, gifted child, talent, genius, gifted education. 

 

 


