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вступ

усвідомлення того, що інтелектуальний капітал є визначальним 
ресурсом розвитку суспільства, сприяло посиленню уваги науковців 
і практиків до проблеми обдарованості. у середньостроковому плані  
пріоритетних дій уряду україни до 2020 року важливою ціллю визна-
чено розвиток людського капіталу.

сказане можна підтвердити стрімким зростанням кількості наукових 
досліджень і практичних розробок, які присвячені проблемі обдарова-
ності дітей та юнацтва. проте о. Щебланова справедливо зауважує, що 
в сучасному науковому просторі сформувалася парадоксальна ситуація: 
перепоною під час розроблення теорії обдарованості нині є не відсут-
ність емпіричних фактів, а фрагментарність і протиріччя експеримен-
тальних даних, які було отримано в різних понятійних і методичних кон-
текстах [93].

Зазначена тенденція знайшла відображення й у напрацюваннях 
практиків. так, дедалі більшого поширення нині набувають спеціалізо-
вані освітні програми, серед яких «інтелект україни» (наук. кер. і. гав-
риш), «росток» (т. пушкарьова), «На крилах успіху» (наук. кер. а. цим-
балару) тощо. виникає дедалі більше закладів освіти нового типу різної 
форми власності, які працюють за програмами проектно-орієнтованого 
навчання, що дає змогу більшою мірою актуалізувати творчий потенціал  
обдарованих учнів на засадах індивідуалізації навчального процесу, 
планування професійно-спрямованої освітньої траєкторії. повною мі-
рою працює в україні унікальна система позашкільної роботи з інтелек-
туально обдарованою молоддю – мала академія наук україни, мета якої 
полягає зокрема в плеканні наукової та науково-технічної еліти. уже 
декілька років на теренах україни активно поширюється освітній на-
прям Sтем, що базується на інтеграції предметів природничо-матема-
тичного циклу та залученні учнів до практико-орієнтованої, проектно-
дослідницької й інженерно-конструкторської діяльності з розв’язання 
конкретних проблем навколишнього світу за підтримки наукових, ви-
робничих і бізнесових структур тощо. у новому Законі україни «про 
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII [64] акцентовано на необхід-
ності розбудови спеціалізованої освіти для обдарованих дітей, виокрем-
люючи наукове спрямування освітніх програм на загальноосвітньому та 
профільному рівні тощо. вказані тенденції освітнього процесу вкотре  
актуалізують перед психолого-педагогічною наукою проблематику 
ідентифікації інтелектуальної обдарованості учнів, а передусім старшої 
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школи, оскільки на цьому віковому етапі (після кризи підліткового віку) 
відбувається потужна самоідентифікація, самовизначення, становлення 
професійних інтересів, формується особистісна та соціальна зрілість, 
інтереси та здібності до різного виду діяльності, за сприятливих умов, 
виходять на рівень творчості, тобто актуалізованої обдарованості. як  
визначити прихований потенціал дитинbі? як допомогти розкрити й 
підтримати її творчі здібності? яким чином визначити та підказати їй 
спосіб найбільш ефективного розвитку та подальшого професійного са-
мовизначення? пошук відповідей на ці питання потребує узгодження 
теоретичного підґрунтя стосовно проблематики інтелектуальної обда-
рованості та розроблення відповідного методичного контексту й інстру-
ментарію психологічної діагностики її прояву.

варто зауважити, що особливе місце серед різних видів обдарова-
ності посідає здатність до успішної науково-дослідницької діяльності, 
інноваційної активності, творчого пошуку. ці інтелектуальні ресурси 
підростаючого покоління здатні прийняти та відповісти на «викли-
ки» революції у сфері науково-технічних, природничих та інформа-
ційних технологій, починаючи від розв’язання конкретних проблем-
них завдань у певній сфері до реформування системи методологічних  
парадигм.

у нашому дослідженні інтелектуальної обдарованості ми спирали-
ся на усталені моделі обдарованості зарубіжних і вітчизняних науков-
ців (дж. рензуллі, р. стернберг, в. моляко, в. рибалка, о. антонова та 
ін.), а також загальноприйняті моделі інтелекту (г. гарднер, м. холод-
на та ін.). водночас, встановлюючи критерії та показники прояву інте-
лектуальної обдарованості, ми виокремили категорію інтелектуально 
обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності.  
у ролі експериментальної групи було обрано учнів, які вже мають занч-
ні досягнення в інтелектуальній діяльності (перемоги в конкурсах юних  
дослідників). Насамперед нас цікавило те, які саме чинники сприяли 
розвитку обдарованості?

Необхідно наголосити, що ефективність ідентифікації інтелектуаль-
но обдарованих старшокласників, які мають здібності та схильності до 
науково-дослідницької діяльності, передусім залежить від валідності та 
надійності методів діагностики, що використовуються, а також від квалі-
фікованості експерта, який проводить діагностику. окрім того, значною 
слабкістю загальноприйнятої діагностичної процедури є опора на ви-
мірювання лише когнітивних (частіше лише інтелекту, іноді інтелекту 
та креативності) чинників обдарованості, у разі нехтування значенням 
особистісних факторів обдарованості (або ставленні до них як до друго-
рядних або додаткових).
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під час дослідження проблеми обдарованості з початку хх ст. до 
сьогодні науковці перейшли від розуміння обдарованості як високо-
го рівня інтелектуального розвитку до уявлення про обдарованість як  
систему, що охоплює анатомо-фізіологічні задатки, когнітивні, мотива-
ційні й емоційно-вольові структури та низку інших компонентів. таким 
чином, під час діагностики обдарованості учнів необхідно враховувати 
взаємодію когнітивних та особистісних властивостей особистості.

однак, попри перенесення сучасними дослідниками акцентів у 
розумінні феномену обдарованості й трактуванні його як складного  
поєднання особистісних і когнітивних характеристик особистості, дослі-
джень, де систематизовано особистісні чинники обдарованості, вивчено 
взаємозв’язок типу особистості та її обдарованості тощо, досить мало. 
Наголосимо на відсутності одностайності у поглядах науковців на склад  
особистісних чинників у структурі інтелектуальної обдарованості.  
дослідження зазначених питань не лише розширить уявлення про розви-
ток обдарованості, а й допоможе у створенні адекватного розвивального  
середовища для обдарованих дітей, а також визначенні ресурсів роз-
витку обдарованості.

у методичному посібнику здійснено аналіз теоретичних підходів до 
вивчення інтелектуальної обдарованості. описано її структуру, типи ін-
телектуально обдарованих людей. розглянуто еволюцію поглядів щодо 
проблеми діагностики інтелектуальної обдарованості: ототожнення об-
дарованості з високим рівнем інтелекту; розуміння обдарованості як  
поєднання інтелекту та креативності; трактування обдарованості як  
поєднання інтелекту, креативності й особистісних особливостей; розу-
міння обдарованості як зовнішньо проявлених успіхів; урахування мі-
кро- та макросередовища розвитку. визначено головні підходи до іденти-
фікації інтелектуально обдарованої особистості та найпоширеніші мето-
ди діагностики. описано когнітивні та особистісні особливості інтелек- 
туально обдарованих учнів, що вирізняють їх з-поміж учнівського зага-
лу. акцентовано на важливості використання альтернативних процедур  
виявлення обдарованих дітей. обґрунтовано модель психологічної  
діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарова-
ності старшокласників.

у другому розділі посібника представлено досвід емпіричного ви-
вчення особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників 
(ціннісної сфери та смисложиттєвих орієнтацій, психотипологічних 
особливостей, професійних інтересів і схильностей). подано мето-
дику діагностики особистісних факторів розвитку інтелектуальної 
обдарованості старшокласників, яку можна використовувати для по-
передньої прогностичної оцінки інтелектуальної обдарованості та 



ідентифікації дітей, які (з високою ймовірністю) наділені задатками 
інтелектуальної (академічно-інтелектуальної, інтелектуально-творчої)  
обдарованості.

у третьому розділі посібника подано практичні рекомендації для 
психологів і педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів щодо діагностування інтелектуально обдарованих 
старшокласників, які долучилися до дослідницької діяльності. методич-
ні рекомендації для психологів охоплюють рекомендації щодо викорис-
тання тестових методик, вимоги до психологів, педагогів, які проводять 
психолого-педагогічну діагностику, особливості використання конкрет-
но наукових методів діагностики інтелектуально обдарованих старшо-
класників, схильних до дослідницької діяльності. обґрунтовано провід-
ні методологічні принципи діагностики інтелектуальної обдарованості 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, а також описа-
но методи такої діагностики.
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розділ 1. теоретичні засади психологічної діагностики 
інтелектуальної обдарованості

1.1. Проблема інтелектуальної обдарованості старшокласників

інтелектуальну обдарованість традиційно характеризують «вищим 
за середній» рівнем інтелекту. у науковій літературі разом із терміном  
«інтелектуальна обдарованість» синонімічно вживають низку таких по-
нять, як «талант», «високі здібності», «високий потенціал», «винятко-
вість» тощо. окрім того, терміном «обдаровані» закордонні дослідни-
ки описують континуум здібностей: обдаровані (IQ 115–129, верхні –  
2,5 %), помірно обдаровані (IQ 130–144, верхні – 1 %), високо обдарова-
ні (145–159, верхні – 0,13 %), винятково обдаровані (верхні – 0,003 %), 
глибоко обдаровані (верхні – 0,000003 %). проте спільним є розуміння 
інтелектуальної обдарованості як прояву потенціалу, що вирізняє люди-
ну з-поміж оточення (однолітків, колег) [102, с. 288].

На думку м. холодної, домінування психометричної концепції ін-
телектуальної обдарованості (ідентифікація за результатами тестів IQ) 
призвело до розвитку усталеної думки, що відсоток обдарованих дітей 
досить низький – 4–5 % [88]. водночас сучасні дослідження засвідчують 
неправомірність такої думки. так, о. Щебланова наголошує на необхід-
ності врахування під час ідентифікації широкого спектра проявів дитячої 
обдарованості, адже, на думку дослідниці, обдарованих дітей у популяції 
близько 30 % [92, с. 69].

тривалий період обдарованість ототожнювали з високим рівнем інтелек-
ту, який зазвичай визначали як сукупність окремих психічних функцій: спо-
чатку елементарних, а пізніше більш складних та об’єднаних у систему. під 
час масштабного експериментального вивчення феномену інтелект почали 
трактувати як складну та цілісну структуру, що об’єднує взаємопов’язані 
пізнавальні процеси. це призвело до виникнення чисельних психометрич-
них теорій інтелекту та відповідних їм методик діагностики [92, с. 13].

подальша еволюція поглядів дослідників щодо проблеми пов’язана із 
визначенням обдарованості як поєднання високого рівня інтелекту та креа-
тивності. у цьому контексті варто виокремити праці дж. гілфорда, присвя-
чені вивченню конвергентного та дивергентного мислення [98]. так, е. тор-
ренс, розвиваючи ідеї дж. гілфорда, звернув увагу на неправомірність ви-
значення обдарованості лише за значенням IQ. дослідник зауважив, що в 
процесі відбору 20 % учнів із найвищими балами IQ, залишаються непомі-
ченими 70 % дітей, які належать до категорії 20 % найбільш творчих [110].
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Наступний етап вивчення обдарованості загалом та інтелектуальної 
обдарованості зокрема пов’язано з включенням особистісних особли-
востей особистості до структури обдарованості. дослідження здібностей 
показали, що їх високий рівень не гарантує успішності в діяльності. Нау-
ковці доходять висновку про важливість особистісної складової обдаро-
ваності (емоційно-вольова, мотиваційно-ціннісна сфери, особливості са-
мосвідомості тощо) [92, с. 17]. поглиблене вивчення цієї проблеми під-
твердило означене твердження, довівши експериментально, що корекція 
особистісних особливостей сприяє розвитку обдарованості [4; 92; 99].

варто згадати також такі напрями вивчення проблеми ідентифікації 
обдарованості, як розуміння її як зовнішньо проявлених успіхів і вра-
хування впливу мікро- й макросередовища на розвиток обдарованості. 
у цьому контексті дослідники звертають увагу на важливість враху-
вання умов розвитку дитини та вплив на неї найбільш значущих со-
ціальних факторів [92, с. 25]. Науковці звертають увагу на необхідність 
розуміння інтелектуальної обдарованості як соціокультурного явища,  
а обдарованої дитини – як суб’єкта культури та історії, наділеного уні-
кальним внутрішнім світом [76].

інтелектуальна обдарованість – це насамперед результат тривалого 
внутрішнього процесу побудови та зростання індивідуальних когнітив-
них ресурсів особистості, спрямованість якого визначають специфічни-
ми формами організації пізнавального досвіду людини [86, с. 39]. інте-
лектуальна обдарованість визначає передумови творчої інтелектуальної 
діяльності, що пов’язана зі створенням суб’єктивно й об’єктивно нових 
ідей, використанням нестандартних підходів під час розвʼязання проб-
лем, чутливістю до найбільш перспективних рішень і відкритістю до ін-
новацій [40, с. 267].

На думку а. матюшкіна, інтелектуальна обдарованість передбачає: 
домінантну роль пізнавальної мотивації; дослідницьку, творчу актив-
ність; оригінальність рішень; прогнозування наслідків подій; здатність 
до створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі естетичні, мо-
ральні, інтелектуальні оцінки [40, с. 268].

під час дослідження проблеми інтелектуальної обдарованості дітей 
м. холодна звертає увагу на ефект інверсії розвитку, тобто зміну одного 
стану на протилежний (дитина з ознаками інтелектуальної обдарованос-
ті з віком стає «посереднім» дорослим або навпаки – «звичайна» дитина 
виростає обдарованим дорослим) [88].

у цьому контексті доцільно згадати напрям вивчення інтелектуаль-
ної обдарованості як компетентності, що поступово розвивається [87; 
107]. модель компетентності, яка розвивається (the developing-expertise 
model), запропонував р. стернберг [108, с. 72]. вона охоплює п’ять  
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елементів: метакогніції (навички планування й оцінки), навчальні навички, 
мисленнєві навички (критичне, креативне мислення), знання та мотивацію.

так, м. холодна виокремлює два феномени, які мають бути під-
ґрунтям сучасних підходів до розуміння інтелектуальної обдарованості: 
«інтелектуальна неспроможність» та «інтелектуальна зрілість». перший 
підхід зорієнтований на розуміння інтелектуальної діяльності в межах 
нормативно-оціночних критеріїв (вікової норми, соціальної бажаності, 
нормального виконання). дослідниця звертає увагу на те, що більш адек-
ватним є розгляд проблеми з опорою на феномен «інтелектуальна зрі-
лість». останню трактують як індивідуальну своєрідність ментального 
досвіду, що виявляється у трьох формах – ментальні структури, менталь-
ний простір, ментальні репрезентації [87, с. 103–105].

дослідниця запропонувала психологічну модель інтелектуальної об-
дарованості (рис. 1.1) [86, с. 36]. На її думку, головні прояви інтелектуаль- 
ної обдарованості представлено на трьох рівнях: рівень інтелектуальних 
здібностей (інтелектуальна продуктивність, індивідуальне різноманіття 
інтелектуальної діяльності та креативності); рівень інтелектуального 
контролю (метакогнітивні здібності, що пов’язані з усвідомленням влас-
них інтелектуальних якостей і сформованістю регулятивних процесів); 
рівень інтелектуальних критеріїв (у вигляді інтелектуальних інтенцій 
суб’єкта) [86, с. 35–36].

отже, якщо на початку хх ст. інтелектуальну обдарованість визна-
чали досить унітарно, то сучасні теорії наголошують на різноманітності  
проявів обдарованості загалом та інтелектуальної зокрема. так, г. гарднер 
[27] стверджує, що людина наділена не єдиним інтелектом, а комплексом 
відносно незалежних здібностей. автор виокремлює лінгвістичний, му-
зичний, логіко-математичний, просторовий, тілесно-кінестетичний, між-
особистісний і внутрішньо особистісний інтелекти, які взаємодіють, перети- 
наються та базуються один на одному. Натомість дж. галлахер запропонував 
розподілити обдарованих дітей на три групи: до першої групи дослідник 
зарахував дітей із іQ 116–131 (таких дітей серед загальної кількості при-
близно 13–20 %), до другої групи зарахували діти з іQ 132–147 (таких дітей 
2–4 %) і до третьої групи належали діти з іQ 148 і більше [26, с. 118–131].

окрім того, варто брати до уваги точку зору дослідників, які вважа-
ють, що обдарованість – це не дискретне, а неперервне утворення, і про 
неї не можна стверджувати, що вона є, або її немає, оскільки в кожному 
з нас вона є в різній мірі [26, с. 118].

таким чином, вивчення проблеми інтелектуальної обдарованості має 
давню традицію. проте неузгодженість підходів створює чимало пере-
шкод у теоретичному осмисленні та практичному розвʼязанні проблеми 
діагностики та супроводу інтелектуально обдарованої особистості.



11

Розділ 1

Рис. 1.1. психологічна модель інтелектуальної обдарованості (м. холодна)

Зокрема р. стернберг [109] звертає увагу на такий парадокс: попри 
на те, що рівень IQ протягом хх ст. зріс на 30 пунктів, поведінка та  
судження людей переважно свідчать про те, що їх інтелектуальний рівень 
не вищий, або навіть нижчий ніж у минулому [109, с. 7]. підбиваючи  
результати 42-річного вивчення проблеми обдарованості [109], учений 
пропонує модель активного зацікавленого громадянства та етичного 
лідерства (Active Concerned Citizenship and Ethical Leadership, ACCEL). 
Згідно з нею, головною метою шкіл має бути підготовка учнів до викорис-
тання креативності, аналітичних, практичних, етичних навичок, а також 
навичок, що базуються на мудрості (wisdom-based skills) [109, с. 17].
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очікувано, що індекс освіченості нації корелює зі значенням індексу 
людського розвитку (r = 0.780, p < 0.001) та ввп (r = 0.614, p < 0.001). 
однак поточні державні витрати на освіту не корелюють з індексом осві-
ченості нації, індексом людського розвитку та ввп. отже, попередні 
інвестиції в освіту більш тісно співвідносяться з означеними індексами 
[102, с. 289]. 

Нині міжнародна система моніторингу якості освіти охоплює оціню-
вання якості загальної середньої освіти за допомогою таких досліджень, 
як PISA (Program for International Student Assessment, оцінювання мате-
матичної, читацької та природничо-наукової грамотності учнів), TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study, дослідження якос-
ті природничо-математичної освіти), PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study, дослідження якості читання та розуміння тексту) 
тощо. встановлено, що результати означених досліджень корелюють з 
економічними показниками: індексом людського розвитку (для матема-
тики r = 0.664, p < 0.001, для природничих наук r = 0.658, p < 0.001); ввп 
(для математики r = 0.523, p < 0.001, для природничих наук r = 0.521, 
p < 0.001); індексом освіченості (для математики r = 0.793, p < 0.001, для 
природничих наук r = 0.778, p < 0.001) [102, с. 289].

З 2007 р. україна бере участь в дослідженні TIMSS, а з 2018 р. –  
у дослідженні PISA. За результатами TIMSS 2011 р. україна посіла 19-те міс-
це (серед 45 країн) у рейтингу за математичними знаннями та 18-те місце –  
за природничими науками. метою означених досліджень є не лише оці-
нювання навчальних досягнень респондентів, а й надання рекомендацій 
щодо реформування системи освіти країн-учасниць. у відповідь на озна-
чені виклики більшість освітніх систем світу реформуються, базуючись 
на принципах стандартизації. Не є винятком у цьому процесі й україна. 
проте залишається відкритим питання: чи сприятимуть означені рефор-
ми розвитку здібностей та обдарувань особистості? учені [65; 77; 109] 
зауважують на однобічності побудови системи освіти на принципах стан-
дартизації. означене впливає як на супровід розвитку обдарованості, так і 
на її ідентифікацію, адже обдаровані учні вирізняються серед учнівського 
загалу не лише з огляду на когнітивні, а й на особистісні особливості.

так, м. холодна виокремлює шість типів інтелектуально обдарова-
них людей:

1)   показником загального інтелекту понад 135–140 одиниць;
2)   високим рівнем академічної успішності;
3)   високим рівнем розвитку творчих інтелектуальних здібностей;
4)   високим ступенем успішності у виконанні різних видів  

діяльності;
5)   екстраординарними інтелектуальними досягненнями;
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6)   екстраординарними інтелектуальними можливостями, пов’я-
заними з аналізом, оцінкою та прогнозом подій повсякденного життя  
людей [85].

у цьому контексті цікавим є Фулертонське лонгітюдне дослідження 
обдарованих дітей (The Fullerton Longitudinal Study) [96]. дослідники вив- 
чали дітей та їх сім’ї впродовж 25 років за такими параметрами: інтелек-
туальна діяльність, мотивація, академічні досягнення, самосприйняття, 
темперамент, а також поведінкові, соціальні, сімейні особливості та освіт-
ні досягнення в дорослому віці [96, с. 431]. відмінності між групами ін-
телектуально обдарованих дітей і контрольною фіксували за допомогою 
психометричних сенсомоторних тестів інтелекту, починаючи з півтора-
річного віку. автори зазначають, що різниця між групами спостерігалася 
протягом усього ходу дослідження. діти, яких пізніше ідентифікували як 
обдарованих, вирізнялися краще розвиненими мовними навичками почи-
наючи з однорічного віку. Загалом вони демонстрували швидкість і лег-
кість опанування навчальним матеріалом, високу академічну успішність, 
допитливість, зацікавленість у навчальному процесі, цілеспрямованість, 
високу самооцінку тощо. окрім того, сім’ї обдарованих дітей вирізнялися 
високим інтелектуальним і культурним рівнем [96, с. 441–443].

дослідники зазначають, що діти, які пізніше були ідентифіковані як 
інтелектуально обдаровані, з раннього віку вирізнялися з-поміж одноліт-
ків, окрім розвинених мовних компетентностей, яскравим захопленням 
певною тематикою, переважанням внутрішніх мотивів під час навчання 
та зростали у підтримувальному, розвивальному, екологічному середови-
щі. ці результати було покладено в основу теорії збагачення потенціалу 
(Potentiality Enrichment Theory). автори теорії зазначають, що обдарова-
ність не є випадковою подією, а результатом поєднання високих когнітив-
них здібностей, мотивації та збагачувального середовища [96, с. 443–444].

інтелектуально обдарованій особистості, на думку дослідників, власти-
ві: спостережливість, відмінна пам’ять, різнобічна допитливість, зосеред-
женість, легкість у навчанні, розвинені комунікативні навички [38, с. 25]; 
поєднання яскравої уяви з увагою до деталей, інтуїція, винахідливість, ди-
вергентне мислення, сміливість, естетична чутливість [40, с. 267]. інтелек-
туально обдаровані учні демонструють вищу соціально-емоційну адапта-
цію та меншу кількість поведінкових труднощів у порівнянні з учнівським  
загалом [95, с. 279–302]. у свою чергу, о. Щебланова виділяє риси обда-
рованих, які перешкоджають розвитку їх потенціалу: висока тривожність, 
порушення мислення у стресових ситуаціях, боязнь невдачі, екстернальна 
атрибуція за низької загальної (або академічної) самооцінки [92, с. 157].

ефективність супроводу розвитку обдарованості, урахування особ-
ливостей обдарованих учнів для побудови індивідуальних освітніх  
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траєкторій залежить від вчасної та правильної діагностики. отже, важ-
ливою складовою сучасного освітнього процесу має бути психологічна 
діагностика, яку здійснюють з метою отримання інформації про осо-
бливості кожної дитини з метою побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії. особливого значення набуває така робота для обдарованих 
учнів загалом та інтелектуально обдарованих зокрема. складність вка-
заної роботи пов’язана із тим, що жоден із показників обдарованості 
не може бути визнаний універсальним. окрім того, обдарованість не 
правомірно зводити до наявності певної ознаки (ознак), адже – це ре- 
зультат функціонування та розвитку цілісної особистості в певному  
соціально-культурному контексті [92, с. 32].

дослідники [88; 91] звертають увагу на неправомірності ідентифі-
кації інтелектуально обдарованих дітей лише за параметричними мето-
дами. така процедура має передбачати як кількісні, так і якісні методи 
діагностики та проходити у формі психолого-педагогічного моніторингу. 

З початку хх ст. і донині домінує підхід в ідентифікації обдарова-
ності, згідно з яким, рішення про винятковість дитини приймають на 
основі лише результатів тесту інтелекту. у контексті вищезазначеного 
варто враховувати, що більшість тестів інтелекту орієнтовані на серед-
ньовікову норму, а отже, не завжди є оптимальними у процесі іденти-
фікації обдарованості. винятком слугують мюнхенська тестова батарея 
та берлінський тест структури інтелекту, які розробники створювали як 
інструмент діагностики саме обдарованих. окрім того, під час ідентифі-
кації обдарованості фахівці вважають досить інформативним аналіз про-
філю здібностей або результатів виконання окремих субтестів. корисни-
ми для виявлення ознак прихованої обдарованості дітей є сучасні версії 
шкали розумового розвитку векслера WISC III-R або WISC IV.

Необхідно зауважити, що більшість дослідників неординарно високі 
кількісні показники результатів діагностики інтелекту (такі, що дорів-
нюють або перевищують 2 σ) трактують як можливу інтелектуальну та 
суміжні види обдарованості (технічну, лінгвістичну тощо). тому варто 
коротко проаналізувати тести, які найчастіше використовують під час 
діагностики інтелекту [21; 56; 60; 70].

експрес-тест інтелекту р. л. слоссона (SIT-R)
тест інтелекту р. л. слоссона використовують для швидкої оцінки 

загальних когнітивних здібностей респондентів, починаючи з чотири-
річного віку. методику активно використовують у навчальних закладах 
сШа для діагностики рівня інтелектуального розвитку. особливістю  
тесту є передбачена можливість перевірки, тобто методику можна  
використовувати для прийняття остаточного рішення про рівень інтелек-
туального розвитку респондента.
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Загалом тестом передбачено вивчення загальної обізнаності, схожості/ 
відмінності, словникового запасу, арифметичних навичок, слухової 
пам’яті, візуально-моторної реакції респондентів. Запитання тесту ди-
ференціюються за змістом та складністю залежно від віку респондентів. 
середній час тестування – 15 хв. процедура опитування та підрахунку 
результатів здійснюється одночасно, тестування припиняється, коли рес-
пондент дав 5 поспіль неправильних відповідей. «сирі» бали за результа- 
тами проходження методики переводять в стандартні бали IQ. результат 
вище 132 свідчить про імовірну обдарованість респондента. 

Прогресивні матриці дж. равена
методика «прогресивні матриці» дж. равена є однією із найпопу-

лярніших як в україні, так і у світі під час вивчення невербального інте-
лекту. вона призначена для вимірювання рівня загального інтелекту на 
невербальному стимульному матеріалі, а саме – здатності до виявлення 
закономірностей в організованій серії геометричних фігур, що послідов-
но ускладнюються. 

методика дає змогу проводити тестування як в індивідуальному, 
так і в груповому режимі. у психодіагностичній практиці використо- 
вують три варіанти методики: кольорові дитячі матриці (для респондентів  
5–11 років); чорно-білі матриці (дитячий варіант для респондентів  
8–14 років і дорослий для респондентів 15–65 років) та для осіб із висо-
кими інтелектуальними досягненнями (містить також вербальну частину). 

тест «доміно»
тест «доміно» було запропоновано у 1943 р. як альтернатива методиці 

«прогресивні матриці» дж. равена. статистично було доведено, що тест 
«доміно» більш гомогенний відносно фактору «G» (базове неспецифічне 
джерело розумової енергії). розробники методики стверджують, що шкала 
тесту «доміно» відображає рівень інтелектуального розвитку саме в мо-
мент дослідження, що значно відрізняє її від інших тестів інтелекту. 

тест «доміно» містить 44 завдання, розташованих у порядку посту-
пового ускладнення. Необхідно встановити закономірність у послідов-
ності прямокутників із крапками і продовжити запропонований ряд.

тест швидкісний, час тестування – 25 хв. тестування проводиться в 
індивідуальній або груповій формах.

тест д. векслера
тест д. векслера – найбільш відомий серед комплексних батарей тес-

тів інтелекту, а також найбільш часто використовуваний в індивідуаль-
ній психологічній, педагогічній і медичній практиці. оскільки тестуван-
ня вимагає особистого контакту психолога лише з одним досліджува-
ним, то його не використовують у науково-дослідницькій практиці, що 
вимагає великих вибірок. Застосовують три варіанти тесту: WAIS (для 
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дорослих 16–64 років); WISC (для дітей 6,5–16,5 років); WPPSI (для ді-
тей 4–6,5 років). в україні у 1992 р. адаптація тесту WISC була проведе-
на Ю. гільбухом.

методика призначена для діагностики загального інтелекту (вер-
бального та невербального складника). варто зауважити, що д. векс-
лер вперше ввів вікові норми для оцінки індивідуального результату  
тестування.

особливістю тесту є відсутність часових обмежень виконання для біль-
шості субтестів (загальний час виконання методики може досягати 3 год).

методика містить 11 субтестів – 6 вербальних шкал і 5 невербаль-
них. Невербальна частина, окрім інтелекту, також вимірює сенсомоторну 
координацію (що відрізняє поданий тест від низки аналогічних). інтер-
претація результатів здійснюється кількісна та якісна (охоплює дані спо-
стереження за поведінкою респондента під час обстеження). Надійність 
тесту є дуже високою – 0,93–0,97, кореляції з успішністю – 0,4–0,5 (за 
вербальною частиною).

аналітичний тест інтелекту р. Мейлі
аналітичний тест інтелекту р. мейлі (Meili Analytischer Intelligence 

Test, AIT) – один із перших в історії діагностики інтелекту, який було 
опубліковано ще в 1928 р.). тест призначено для вимірювання рівня ін-
телектуального розвитку та визначення характеру інтелекту: формально- 
логічного, образно-конкретного, аналітичного, творчого, рівномірно 
розвиненого. він розрахований на дітей і дорослих від 11 років. тест є 
швидкісним (виконується на час).

методика охоплює 6 субтестів, кожен із яких базується на досить ві-
домих в експериментальній психології методиках: встановлення послі-
довності розвитку сюжету за серією картинок, продовження числового 
ряду за встановленою закономірністю, складання речення за чотирма 
словами, заповнення прогалини в картинках тощо. особливістю тесту 
є наявність завдань відкритого типу, що вимагають креативності. існує 
декілька модифікацій методики, розроблених для різних контингентів 
досліджуваних. тест корелює з тестом р. амтхауера (0,81), має високу 
надійність (0,61–0,67).

тест р. амтхауера
тест структури інтелекту р. амтхауера є одним із найпопулярніших в 

україні. перший варіант методики було опубліковано в 1953 р., що призна-
чався для диференційованого відбору кандидатів на різні види професій-
ного навчання та профвідбору. Зараз його активно використовують вітчиз-
няні науковці та практиками здебільшого із профконсультативною метою.

тест було валідизовано на широкій професійній вибірці. він при-
значався для вивчення рівня інтелектуального розвитку осіб віком  
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12–60 років. На основі тривалого використання тесту р. амтхауера 
було встановлено «інтелектуальні профілі», які відображають типову 
для певної групи професій конфігурацію здібностей. це має винятко-
ве значення для використання тесту в практичних цілях (профорієн- 
тація і профвідбір).

тест діагностує чотири компоненти інтелекту: вербальний (4 субтес-
ти), математичний (2 субтести), просторовий (2 субтести), мнемічний  
(1 субтест). час виконання тесту в групі – 90 хв. Необхідно зауважити, 
що тест можна використовувати в індивідуальному варіанті з меншими 
затратами часу.

тест має високу надійність (0,83–0,9); кореляція з навчальною  
успішністю – 0,46.

тест DAT
тест DAT (Differential Aptitude Test – тест диференціальних здібнос-

тей) було розроблено в сШа в 1947 році. Його активно використовують 
для тестування учнів 7–12 класів середньої школи сШа в профкон-
сультативній роботі, а також для прогнозування успішності навчання  
у вищій школі.

тест охоплює 7 субтестів – вербальний, числовий, абстрактного мис-
лення, просторових уявлень, технічного мислення, швидкості та точнос-
ті сприйняття, грамотності, використання мови. час діагностування за 
оригінальною методикою – приблизно 5 год, тому в практиці використо-
вують скорочені варіанти. методика має високу надійність (0,9).

тест GATB
тест GATB (тестова батарея загальних здібностей) було розроблено 

в сШа. перший варіант методики опубліковано у 1940 р. на замовлення 
служби зайнятості з метою забезпечення профорієнтації та розстановки 
кадрів в армії та держслужбі. методика є однією із найпопулярніших у 
світі у сфері професійної психодіагностики.

тест охоплює 12 субтестів – вербальний, числовий, просторо-
вий, швидкості та точності сприйняття тощо. особливістю методики є  
наявність трьох субтестів для психомоторних проб. 

тест було валідизовано на широкій вибірці з урахуванням віку, ста-
ті, освіти та професії. На основі тривалого використання методики було 
встановлено професійні «профілі», що відображають необхідні для кон-
кретної професії здібності та їх співвідношення.

На базі тесту GATB в сШа розроблено низку модифікацій стосовно 
окремих груп професій (SATB) і контингентів респондентів (NATB).

Мюнхенська тестова батарея обдарованості (KFT)
мюнхенська тестова батарея обдарованості (KFT, Kognitive Fahigkeits 

Tests) є німецькою версією тестової батареї сат (Cognitive Ability Tests, 
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Thomdike, Hagen, 1971). методику було розроблено на початку 1980-х рр. в  
мюнхенському університеті під керівництвом професора к. хеллера 
на базі створеної ним багатофакторної моделі, що охоплює: фактори  
обдарованості (інтелектуальні здібності, креативність, соціальну компе-
тентність тощо), фактори середовища (мікроклімат у сім’ї, класі), досяг-
нення (спорт, мови, природничі науки тощо), некогнітивні особистісні 
особливості (подолання стресу, мотивація досягнень, стратегії роботи та 
навчання та низка інших).

методика призначена для діагностування дітей шкільного віку, які 
випереджають однолітків у розвитку як окремих інтелектуальних здіб-
ностей, так і загального інтелекту. методикою передбачене вимірювання 
головних когнітивних особливостей (вербальні, невербальні, математич-
ні, технічні, музичні, художні, психомоторні), а також креативності та 
соціальної компетентності.

особливістю MHBT (у порівнянні з іншими тестами інтелекту)  
є наявність у батареї опитувальників для діагностики особистісних 
якостей та інтересів, креативності як особистісної установки, збору  
інформації про успішність, позашкільні досягнення, особливості соціаль- 
ного оточення і відносин з ним, а також різнорівнева структура сти-
мульного матеріалу (різним віковим групам відповідають різні за рівнем 
складності завдання).

штрр
тест Штрр (Шкільний тест розумового розвитку) було розроблено 

в срср у 1980-х рр. для діагностики розумового розвитку учнів 6–8-х 
класів. стимульний матеріал побудовано на основі змісту навчально-
освітніх програм радянської школи. особливістю тесту є відмова авторів 
від принципу вікових норм: конкретний результат співвідноситься із со-
ціально-психологічним нормативом (спН) – комплексом вимог, що про-
понуються індивіду конкретного віку і соціальної групи з боку соціуму.

у середині 1990-х рр. було розроблено новий, модернізований  
варіант тесту – астур (тест розумового розвитку старшокласників і абі-
турієнтів).

тест вимірює знання та глибину розуміння основного змісту нав-
чальних предметів сучасної школи (література, біологія, хімія, фізика, 
математика, загальна ерудиція та культура); вербальний, математичний і 
просторовий інтелект. тест є швидкісним (виконання завдань за обмеже-
ний час). виконання тесту передбачено в групі або індивідуально.

методику можна використовувати лише в останніх класах школи 
для: визначення ступеня підготовленості учня до вступу до вищої школи 
(складання ЗНо); розвʼязання завдань профорієнтації; виявлення інте-
лектуально-академічної обдарованості.
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короткий орієнтовний тест
короткий орієнтовний тест (кот) – російська адаптація тесту е. ван-

дерліка, який є адаптацією тесту а. с. отіса (Otis Self-Administering Tests of 
Mental Ability, тести розумових здібностей для самостійного застосування).

методика є експрес-тестом для визначення рівня інтелекту загалом 
і здатності до навчання зокрема. тест діагностує здатність до узагаль-
нення та аналізу, гнучкість-інертність мислення, швидкість і точність 
сприйняття, грамотність, вибір оптимальної стратегії, просторову уяву. 
призначений для використання під час відбору, розподілу, атестації пер-
соналу в бізнесі, виробництві, армії, системі освіти. Його використання 
рекомендовано з 13 років. тривалість тестування – 15 хв. 

тест культурно-вільного інтелекту р. кеттелла
тест культурно-вільного інтелекту р. кеттелла (CFIT) широко ви-

користовують у сШа та Європі для вимірювання рівня загального 
інтелекту через особливості сприйняття респондентів 8–60 років. ме-
тодика належить до категорії «вільних від впливів культури» тестів. 
головна психодіагностична цінність полягає в можливості оцінювати 
переважно біологічно детермінований (вроджений) компонент інте-
лектуального потенціалу, що не залежить від впливів культурного се-
редовища (виховання, освіти, цілеспрямованого навчання та підготов-
ки). Завдання тесту зорієнтовані на встановлення логіки змін у серіях  
фігур різної складності. тест охоплює чотири субтести, виконан-
ня яких регулюється часом. можливе виконання як у груповій, так і  
в індивідуальній формах. 

STAT
трикомпонентний тест здібностей р. стернберга STAT (Sternberg 

Triarchic Abilities Test) спрямований на вимірювання трьох головних 
складових інтелектуальної обробки інформації, а саме: аналітичні, 
творчі та практичні навички. аналітичні запитання виявляють здатність 
контекстуального розуміння та індуктивного обґрунтування (інтелект 
та внутрішній світ). Запитання творчого характеру спрямовані на ви-
вчення особливостей поведінки в незнайомих ситуаціях (інтелект та 
досвід). Запитання практичного спрямування зорієнтовані на вивчення 
здатності розвʼязувати повсякденні проблеми реального життя (інтелект  
і зовнішній світ).

тест STAT (версія 1993 р.) охоплює дев’ять субтестів, у кожному з 
яких репрезентується поєднання трьох типів оброблення інформації 
(аналітичного, творчого і практичного) з трьома головними сферами 
(вербальною, фігуральною та кількісною). 

таким чином, здійснений теоретичний огляд засвідчує широку за-
лученість теоретиків і практиків до вивчення проблеми визначення  
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інтелектуального розвитку особистості. так, нині широко використо- 
вують тести для вивчення вербального та невербального інтелекту на 
різноманітному стимульному матеріалі. водночас варто відмітити не-
велику кількість комплексних діагностичних методів, що спрямовані на 
вивчення саме обдарованої особистості. 

успішність виконання тестів інтелекту та здібностей нині широко 
використовують під час ідентифікації обдарованої особистості. З одно-
го боку, це надає можливість прогнозування майбутніх успіхів дитини. 
проте бали IQ не можуть бути визнані універсальними та надійними  
показниками обдарованості [92, с. 15].

сучасні дослідники звертають увагу на важливості використання 
альтернативних процедур виявлення обдарованих дітей:

 – використання різних джерел інформації про досягнення, здібнос-
ті, інтереси та інші характеристики дітей;

 – якісний аналіз даних, особливо помилок у виконанні завдань, зо-
крема завдань у тестах;

 – урахування соціального контексту (сім’я, національні та культурні 
особливості найближчого оточення);

 – зважання на розвивальний контекст (особливості програм роз-
витку і навчання);

 – перенесення акценту під час ідентифікації обдарованості з під-
твердження обдарованості учня на виявлення його потенціалу та виз-
начення умов, потрібних для реалізації й розвитку цього потенціалу  
[92, с. 134–135].

таким чином, у дослідженні проблеми обдарованості від початку 
хх ст. до сьогодні дослідники перейшли від розуміння обдарованос-
ті як високого рівня інтелектуального розвитку до уявлення про об-
дарованість як складної системи, що охоплює цілу низку компонен-
тів. ефективність діагностичного процесу передусім залежить від 
валідності та надійності обраних методів діагностики, а також від 
кваліфікованості експерта, який проводить діагностику. особливіс-
тю обдарованих учнів є їх орієнтація на саморозвиток і самовдоско-
налення, схильність до нестандартних способів розвʼязання проб- 
лем у різних життєвих ситуаціях, а психолого-педагогічний супро-
від у закладах освіти здійснюється епізодично, припускаючи пасив-
ну позицію учня. таким чином, важливим є перенесення акцентів у 
психолого-педагогічному супроводі загалом і діагностичній роботі 
зокрема, а саме з вивчення конкретних психологічних якостей, влас-
тивостей, станів тощо на дослідження цілісної особистості, яка наді-
лена унікальним внутрішнім світом, здатна до саморозвитку та само- 
здійснення.
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1.2. науково-методичні засади 
психологічної діагностики особистісних чинників розвитку 

інтелектуальної обдарованості старшокласників

На сьогодні як в україні, так і за кордоном, створено й активно вико-
ристовують значну кількість діагностичних методик, які претендують на 
діагностику та навіть прогнозування розвитку обдарованості. вітчизняні 
науковці наголошують на відсутності загальноприйнятих теоретичних і 
методологічних засад психодіагностики обдарованості [46, с. 30].

традиційно поняттям «обдаровані» характеризують дітей, які мають 
вищі (у порівнянні із учнівським загалом) досягнення в певній сфері  
діяльності. уже зазначалося, що основним (часто єдиним) показником об-
дарованості особистості протягом тривалого часу вважали рівень інтелек-
ту. таким чином, ідентифікацію обдарованих здійснювали на основі ре-
зультатів тестів інтелекту. такий підхід зводив розуміння обдарованості 
до «безособистісного» феномену. із появою факторних моделей перелік 
показників обдарованості починає збільшуватися. дослідники під обдаро-
ваністю починають розуміти індивідуальний когнітивний, мотиваційний, 
соціальний тощо потенціал, який дає змогу досягати високих результатів 
в одній або більше сферах (д. богоявленська, г. гарднер, дж. рензуллі, 
ч. спірмен, а. танненбаум, д. Фельдхюзен, к. хеллер, в. Шадриков та ін.).

На сучасному етапі феномен обдарованості визначають як систему, 
що охоплює анатомо-фізіологічні задатки, когнітивні, мотиваційні й емо-
ційно-вольові структури та цілий низку інших компонентів. варто заува-
жити, що особливості розвитку інтелектуального й творчого потенціалу  
обдарованої особистості досить детально описано в працях д. богояв-
ленської, в. дружиніна, о. кульчицької, о. матюшкіна, в. моляко та ін.  
питанням структури обдарованості присвячено розробки о. антонової, 
д. богоявленської, Ф. ганьє, дж. рензуллі, с. кона, Н. лейтеса, в. мо-
ляко, а. танненбаума, п. торренса, б. Шадрикова та ін. Ґрунтовно дос-
ліджені також види обдарованості та сфери їх прояву (о. антонова, 
о. Зазимко, д. корольов, о. кульчицька, в. кузьменко та ін.), пробле-
ми ідентифікації обдарованої особистості (д. богоявленська, о. буров, 
і. волощук, о. кульчицька, р. семенова, Н. литвинова, в. рибалка та ін.). 
ці напрями досліджень свідчать про посилену увагу науковців до проб-
лем ідентифікації та розвитку обдарованої особистості.

погляди сучасних дослідників на проблему особистісних чинників 
обдарованості досить суперечливі, що зумовлено різноспрямованістю 
робіт і невеликою кількістю комплексних досліджень проблеми. Нау-
ковці вивчають психофізіологічні [30] та вольові [75] якості обдарова-
ної особистості, ціннісну [90] та мотиваційну сфери [101], особливості 
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самопізнання та самоактуалізації [104], становлення ідентичності [97], 
перфекціонізм [32] тощо.

вивчення обдарованої особистості нині є складною теоретичною 
та методичною проблемою. більшість науковців вбачає її розвʼязання в 
редукціонізмі: оскільки особистість – надто «завеликий» об’єкт, у ньо-
му треба спочатку теоретично виокремлювати частини, але не будь-які,  
а змістовні, тобто ті, дослідження яких буде, власне, адекватним вивчен-
ню всієї особистості [61, с. 18]. 

серед таких «частин» науковці виокремлюють інтелект, мотивацію 
й особистісні чинники. до останніх зараховують незалежність у суджен-
нях та поглядах, прийняття себе, естетичну орієнтованість, схильність 
до ризику, впевненість у собі, високий рівень самоактуалізації, самодис- 
ципліну, збудливість, уразливість, інтернальний локус контролю, пер-
фекціонізм тощо [47].

більшість сучасних досліджень проблеми обдарованості спирається 
на трикільцеву модель обдарованості дж. рензуллі. Згідно з нею, обда-
рованість є поєднанням трьох характеристик: інтелектуальних здібнос-
тей, що перевищують середній рівень, високого рівня креативності та 
захопленості (мотивації). дослідник також вказує на необхідність вра-
хування сприятливого середовища й отриманих на основі досвіду знань. 
модель обдарованості дж. рензуллі в модифікованому та доповненому 
вигляді наявна в багатьох моделях обдарованості (с. кона, Ф. монкса, 
п. торренса, д. Фельдхюзена, в. Фостера та ін.).

вітчизняні науковці на сучасному етапі визначають обдарованість 
як особистісне утворення людини, що характеризується вищим рівнем 
розвитку творчих здібностей, загальною творчою спрямованістю осо-
бистості та високими досягненнями в певній галузі [39].

Необхідність урахування особистісних факторів у структурі обдаро-
ваності зауважують багато сучасних дослідників (к. аккерман, о. бо-
бир, л. гурова, л. данилевич, о. музика, п. ольшевський-кубіліус,  
і. пуфал-струзік, с. пфайфер, р. семенова, а. танненбаум, д. Фельд-
хюзен та ін.). На думку л. гурової, основу психологічної структури об-
дарованості особистості становить структурна організація її свідомості 
(пізнання, спілкування, діяльності), своєрідність і специфічне поєднання 
властивостей цієї індивідуальної структури. базовим елементом когні-
тивно-особистісної структури обдарованості є здатність розуміння, що 
потенційно достатня й актуально високо розвинена відповідно до віку. 
ієрархія структурних компонентів обдарованості є індивідуально своє-
рідною і не може бути типологізованою [31].

у контексті окресленої проблеми варто згадати також дослідження ла-
бораторії психології обдарованості інституту психології ім. г. с. костю-
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ка НапН україни, що присвячене визначенню взаємозв’язку когнітивних 
та особистісних чинників і їх ролі в розвитку обдарованості на основних 
етапах онтогенезу («взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників 
у розвитку обдарованої особистості», 2004–2007 рр.). до когнітивних чин-
ників обдарованості дослідники зарахували такі компоненти: загальний 
інтелект, креативність, інтелектуальна організованість. особистісні чин-
ники обдарованості утворюють такі компоненти: пізнавальні потреби, ба-
зові властивості (відкритість новому досвіду, екстраверсія – інтроверсія, 
негативна емоційність, схильність до згоди, сумлінність), перфекціонізм.  
дослідники довели визначальну роль особистісних складових обдарова-
ності у формуванні мотиваційного ядра обдарованої особистості, струк-
турними компонентами якого є: позитивне ставлення до діяльності, при-
йняття цілей діяльності, позитивна самооцінка, саморегуляція, мотивація 
на досягнення успіху, домінування спрямованості на інтелектуально орієн-
товану працю. Науковці визначили перелік суттєвих рис, що становлять 
портрет обдарованої особистості: сильне «я», що приймає себе; відкри-
тість новому досвіду; інтелектуальна зрілість, неприйняття встановлених 
стандартів поведінки, принципів, загальноприйнятих поглядів [74].

так, д. корольов, аналізуючи закордонні дослідження взаємозв’язку 
когнітивних та особистісних чинників обдарованості, виокремив декіль-
ка напрямів установлення взаємозв’язку означених факторів:

 – аналіз взаємозв’язку когнітивних та особистісних факторів, які 
сприяють високим досягненням або є результатом розвинених здібнос-
тей та успіхів у сфері обдарованості;

 – вивчення особистісних характеристик, які перешкоджають висо-
ким досягненням;

 – дослідження взаємозв’язку обдарованості з дезадаптивними емо-
ційними проявами [47, с. 452].

Натомість о. бобир було доведено притаманність обдарованим 
комплексу універсальних особистісних характеристик, що вирізняють 
їх від учнівського загалу: толерантності до невизначеності, відкритості  
новому досвіду й ефективності стратегій психологічного подолання. 
дослідниця зафіксувала відмінність у проявах доброзичливості, сумлін-
ності, відкритості новому досвіду в обдарованих та «необдарованих» 
учнів. розбіжності за факторами екстраверсія та нейротизм виявилися 
незначущими [19, с. 7].

На основі запропонованої в. рибалкою концепції тривимірної  
поетапно конкретизованої психологічної структури особистості о. ан-
тонова обґрунтувала розуміння обдарованості як системи, що охоплює: 
ядро обдарованості, складниками якого є вищий за середній рівень  
здібності, креативність і спрямованість особистості, а також чинники, які 



Розділ 1

24

впливають на реалізацію компонентів ядра обдарованості (спадковість, 
середовище, виховні впливи, досвід виконуваної діяльності, особливос-
ті емоційно-вольової сфери, система цінностей і чинник випадковості)  
[3, с. 273–275]. 

окрім того, дослідники довели, що корекція особистісних особли-
востей учнів, залучення їх до розвивальних програм, що зорієнтовані на 
когнітивний та особистісний розвиток, покращує показники інтелекту, 
креативності та академічної успішності [4; 83; 84].

Здійснений теоретичний аналіз проблеми засвідчує, що психодіаг-
ностика обдарованості нині розвивається в напрямі розширення спектру 
конструктів, які вивчаються (психофізіологічні процеси, особистісні та 
когнітивні якості). однак не менш важливим, на нашу думку, є дослі-
дження взаємозв’язку типу особистості та її обдарованості, вивчення 
відмінностей в особистісному забезпеченні різних видів обдарованості.

основою практичного дослідження (розділ 2) є припущення про 
те, що обдарованість є складною системою, інтегративним показником 
взаємодії когнітивних та особистісних властивостей особистості. сис-
темотвірним фактором розвитку обдарованості слугує особистісний  
складник. відтак, було висунуто припущення, що для обдарованих учнів 
характерним є специфічна (у порівнянні з учнівським загалом) комбіна-
ція особистісних особливостей (інтересів, схильностей, ціннісно-моти-
ваційної та емоційно-вольової сфери). окрім того, необхідно враховува-
ти, що в деяких випадках особистісні особливості можуть виступати не 
лише як каталізатор розвитку здібностей, а й як чинники, які гальмують 
або блокують розкриття обдарованості (наприклад, негативізм та «дух 
протиріччя», екстернальність, прокрастинація, відсутність захоплень 
тощо), що значно звужує можливості повноцінної самореалізації осо-
бистості та досягнення успіху в обраній діяльності.

підґрунтям психологічної діагностики особистісних чинників роз-
витку інтелектуальної обдарованості старшокласників є модель, яка дає 
змогу систематизувати особистісні детермінанти інтелектуальної обда-
рованості в цілісну ієрархічну співпідпорядкованість. Зазначена модель 
охоплює:

1)	принципи: цілісності, комплексності, надійності, компліментар-
ності, довготривалості, позитивної діагностики, динамічної діагностики;

2)	критерії та показники обдарованості:
 – внутрішній критерій, показниками якого є особистісні та когнітив-

ні особливості особистості, зокрема: високий рівень інтелекту та креа- 
тивності, перфекціонізм, нонконформізм, готовність за необхідністю до 
автономного існування, толерантність до невизначеності, схильність до 
ризику та інтуїтивних рішень в умовах дефіциту інформації, схильність 
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до розвʼязання завдань понад необхідних вимог, ступінь спрямованості 
на цінності творчо-продуктивної самореалізації у житті, допитливість, 
відкритість досвіду тощо;

 – зовнішній критерій, показниками якого є: успішність особистості 
в одній або декількох сферах, легкість засвоєння знань, глибина розумін-
ня та відтворення знань, самостійна пізнавальна активність, задоволе-
ність діяльністю тощо;

3)	методи діагностики: вивчення когнітивних та особистісних осо-
бливостей особистості, експертна (педагогічна) оцінка обдарованості;

4)	визначення індивідуальних глибинних і ситуаційних факторів, що 
стимулюють (або гальмують) реалізацію потенціалу обдарованого стар-
шокласника;

5)	рекомендації учасникам навчально-виховного процесу щодо ство-
рення сприятливого середовища розвитку та реалізації обдарованості. 

Здійснене дослідження особистісних особливостей учнів переможців 
конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів – членів малої акаде- 
мії наук (маН) україни, учасників міжнародних конференцій молодих 
вчених (ICYS) та учнівського загалу дало змогу запропонувати типоло-
гію обдарованості старшокласників, яка охоплює такі види обдарова-
ності: академічну, інтелектуальну, творчу, соціально-комунікативну та 
лідерську, практичну та технічну, сенсомоторну [16]. дослідження дало 
змогу емпірично визначити відмінності в когнітивно-поведінкових та 
особистісних виявах інтелектуально обдарованих старшокласників у по-
рівнянні з учнівським загалом.

було визначено, що учням, які мають високі показники за тестами 
інтелекту, властиві: розумова самостійність; підвищена критичність 
мислення; раціональність під час організації діяльності; здатність са-
мостійно виходити на глобальне, філософське осмислення складних 
інтелектуальних проблем; нонконформізм; протистояння авторитетам у 
разі впевненості у власній правоті; підвищений раціоналізм; самодос-
татність; емоційна зрілість. для таких учнів характерними є невисока 
тривожність, незворушність у більшості життєвих ситуацій, схильність 
до конструктивного перфекціонізму.

для інтелектуально обдарованих старшокласників характерними є 
більша (у порівнянні з учнівським загалом) соціально-етична зрілість, 
духовність, альтруїзм, моральна чуйність, прагнення до високих ідеалів 
краси і гармонії на противагу цінностям гедонізму та кар’єризму. у по-
рівнянні з контрольною групою вони меншою мірою вмотивовані у своїй 
діяльності матеріальною винагородою та честолюбством [16].

водночас інтелектуально обдаровані старшокласники орієнтуються 
на професії інтелектуальної сфери та цінності професійного середовища 
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реалістичного типу («упровадження нових технологій, створення мате-
ріальних цінностей, необхідних людям практичних і корисних речей»). 
такі учні уникають соціальних видів діяльності та відповідних їм цін-
ностей («соціально-психологічна допомога та підтримка, турбота про 
здоров’я, матеріальне забезпечення та духовний розвиток людей») [11].

окрім того, було встановлено відмінності в когнітивно-поведінко-
вих та особистісних проявах інтелектуально обдарованих учнів – членів 
маН україни, які захищають роботи на відділеннях точних і гуманітар-
них наук. було визначено, що учні, які захищають роботи на відділеннях 
гуманітарних наук значно частіше, ніж учні, які захищають роботи на 
відділеннях точних наук, демонструють гармонійний тип спілкування, 
не схильні до конфліктів. такі учні значно частіше (у порівнянні з од-
нолітками) орієнтуються на вказані цінності: щастя та добробут інших 
людей; щасливе сімейне життя; гармонія з навколишнім світом. для них 
важливим є бути толерантною та поблажливою людиною. учні – члени 
маН україни, які захищають роботи на відділеннях точних наук, значно 
частіше ніж однолітки орієнтуються на такі цінності: безпека, здоров’я, 
матеріально забезпечене життя. для них важливо бути людиною сміли-
вою, розумною та вимогливою до себе й інших [10].

учні, які захищають роботи в маН україни на відділеннях гумані-
тарних наук, на відміну від учнів із відділень точних наук, є більш актив-
ними, комунікабельними, допитливими, схильними до творчого пошуку. 
вони також більш доброзичливі, конформні та менш конфліктні, харак-
теризуються більш високим рівнем саморегуляції. їм властива дещо 
більша чутливість і тривожність. 

водночас учні, які захищають роботи на відділеннях точних наук, 
схильні до інтроверсії, незалежні, самостійні, об’єктивні та досить точні 
в оцінках людей, подій та явищ. їх можна охарактеризувати як раціо-
нально-логічних, зосереджених на задоволенні особистих потреб і цілей. 
учнів, які захищають роботи на відділеннях гуманітарних наук, можна 
охарактеризувати як експансивний тип особистості з просоціальною та 
гуманістичною спрямованістю. вони мають високий рівень емоційної 
зрілості й адаптації до міжособистісного та формально-професійного 
соціального простору.

таким чином, вивчення особистісного забезпечення обдарованості,  
а також відмінностей в особистісному забезпеченні різних видів інтелек-
туально-творчої діяльності та завдань, яким надають перевагу обдарова-
ні школярі, свідчить, що для інтелектуально обдарованих характерною є 
специфічна комбінація особистісних особливостей. очевидно, що реа-
лізація потенціалу обдарованої особистості залежить від взаємодії ког-
нітивних та особистісних структур особистості. водночас освітянська 
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практика найчастіше акцентує на розвитку інтелектуального потенціалу, 
а рідше – мотиваційної чи вольової сфер. отже, урахування характерних 
для обдарованих учнів особистісних особливостей сприятиме підвищен-
ню ефективності розвивальних програм і проектів, визначенні ресурсів 
розвитку обдарованості.

1.3. схильність до дослідницької діяльності 
інтелектуально обдарованих учнів

якісне виконання діяльності є наслідком прояву схильностей та здіб-
ностей – це потенціал, який індивід отримує після народження, а розкрит-
тя його залежить від зовнішніх чинників, що сприяють розвитку впродовж 
життя. проблема схильностей і здібностей, природа їх прояву, цікавлять 
дослідників досить давно, деякі особливості їх структури та розвитку роз-
криті, інші – активно досліджуються психологами та педагогами.

у психології поняття «схильність» закріпилося в 1940-ві роки.  
як феномен схильність досліджували б. ананьєв, о. голубєва, в. дру-
жинін, Н. лейтес, в. мясищев, к. платонов, с. рубінштейн, б. теплов 
та ін. вивчення природи схильностей відбувалося паралельно з дослі-
дженням особливостей вищої нервової діяльності, потенціалу, інтересів, 
здібностей, обдарованості. це свідчить про комплексний підхід до вив-
чення окресленої проблеми. однак найчастіше проблему схильностей 
розглядали в контексті вивчення вищезазначених пріоритетних напрямів 
у психології та педагогіці.

схильність у психолого-педагогічній літературі найчастіше визнача-
ють: як спрямованість на певну діяльність (с. рубінштейн), потребу в ній 
(в. мясищев), бажання займатися певним видом діяльності (Н. лейтес). 
Запропоновані науковцями визначення схильності відображають лише 
окремі ознаки складного психологічного явища, не надаючи комплексно-
го уявлення про його природу, структуру, форми прояву тощо. саме тому 
проблема вивчення схильностей досі є актуальною. розглянемо декілька 
підходів до трактування поняття «схильності», що запропоновані видат-
ними дослідниками.

Наприклад, і. павлов трактує поняття «схильність» як вид потреби в 
певному виді діяльності, наголошуючи на тому, що схильність – це відно-
шення, взяте не просто в предметному, а й у предметно-процесуальному 
плані, тобто в контексті діяльності, пов’язаної з конкретним змістом [62].

Натомість б. теплов та с. рубінштейн визначають схильність як спря-
мованість на заняття певною діяльністю, надаючи значну роль інтересу, 
який, на їх думку, є домінантним у процесі ознайомлення з предметом. 
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так, Н. лейтес визначає схильність як спрямованість на певну діяль-
ність, і, розглядаючи схильності в контексті вивчення проблеми здібнос-
тей, більше наголошує на подібності, ніж на розбіжності у трактуваннях 
понять «схильність» та «здібність».

схильності як вид потреби до певного виду діяльності визначає 
в. мясищев.

трактування понять у словниках та довідниках найчастіше належать 
колективу авторів, тому визначення в них є більш розгорнутим. схильність 
у психологічних словниках найчастіше тлумачиться як вибіркова спрямо-
ваність індивіда на певну діяльність, що спонукає займатися нею. осно-
вою схильностей визначають стійку потребу індивіда в певній діяльності, 
прагнення вдосконалювати уміння та навички, пов’язані з її виконанням. 
виникнення схильності зазвичай розглядають як передумову розвитку від-
повідних здібностей [68, с. 364–365; 69, с. 537].

схоже трактування поняття «схильності» запропонував с. гончарен-
ко в українському педагогічному енциклопедичному словнику, де схиль-
ності визначено як спрямованість, що зорієнтована на заняття певною 
діяльністю. схильність до певної діяльності та здібність до неї в бага-
тьох випадках збігаються та розвиваються разом, а наявність відповідної 
схильності істотно впливає на формування здібностей, причому в дитя-
чому віці підвищена схильність може вказувати на зародження здібності 
[29, с. 447].

одне із найперших трактувань, визначення природи, характерис-
тик та умов прояву схильності представлено в психологічному словнику 
за редакцією в. давидова, о. Запорожця, б. ломова, в якому схильність  
визначається як будь-яке позитивне, внутрішньо мотивоване відношен-
ня (потяг, інтерес та інше) до певного роду занять. психологічну основу 
схильностей становить стійка потреба особистості в певного роду діяль-
ності, коли позитивними є не лише досягнуті в ній успіхи, а і процес її 
виконання. схильність характеризується тривалим насиченим потягом до 
виконання діяльності та творчим ставленням до її зміни, розвитку постій-
ного накопичення знань та вдосконалення умінь, навичок, які відповідають 
визначеному роду діяльності. схильності розвиваються в єдності з відпо-
відними здібностями та є фактором або компонентом обдарованості [67]. 

На засадах аналізу трактувань поняття «схильність» виділимо її 
основні особливості: 

 – схильність – це психологічна властивість, що визначає спрямова-
ність особистості; 

 – схильності проявляються в діяльності, на базі результатів діяль-
ності можна судити про наявність або відсутність схильностей до певно-
го виду діяльності; 
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 – схильності проявляються в бажанні виконувати певний вид діяль-
ності, однак бажання ще визначають як потяг до виконання діяльності; 

 – схильність проявляється в емоційному ставленні та вольовій 
налаштованості на виконання діяльності;

 – розвиток схильності характеризують творчим проявом у викона-
ній діяльності; 

 – схильності проявляються через підвищену увагу до предмета, яви-
ща чи процесу у формі стійкої цікавості, інтересу до пізнання визначено-
го об’єкта, стійкого пізнання, що передбачає накопичення знань, умінь і 
навичок, паралельний розвиток здібностей та індивідуально-психологіч-
них особливостей особистості, які сприяють творчому виконанню діяль-
ності в обраній галузі; 

 – схильності – це динамічна система, що здатна до постійного 
розвитку; 

 – схильності та здібності розвиваються паралельно та залежать як 
від внутрішніх, так і від зовнішніх умов; 

 – схильності розвиваються в активній діяльності (прикладом може 
слугувати дослідницька діяльність) [25].

Найчастіше природу схильності пояснюють відповідно до концепції 
рефлекторної діяльності, запропонованої і. павловим. у ній обґрунтова-
но, описано та пояснено явище орієнтовного рефлексу як реакції озна-
йомлення істоти з екстремальними змінами навколишнього середовища  
або зустріч із невідомим подразником, тобто як природна реакція на 
умови навколишнього середовища та процес ознайомлення з ними. За 
детального пізнання певного явища або предмета, що викликав ціка-
вість, задовольняється або спростовується потреба в пізнанні, від чого 
залежить перехід на наступний рівень пізнання. потреба в пізнанні про-
являється в збереженні стійкої цікавості до предмета чи явища, а також 
призводить до прояву схильності через виконання відповідного виду 
пізнавальної діяльності. у такому разі схильність проявляється як уже 
стійка та репрезентативна ознака здібностей [62].

так, в. мясищев, визначаючи схильність як вибіркове позитивне 
ставлення до діяльності, тісно пов’язує їх з інтересом і потребами. од-
нак, на його думку, саме інтерес породжує схильність. Наголошуючи на 
тісному взаємозв’язку інтересів і схильностей, дослідник все одно роз-
межовує їх: інтерес – це напрям на пізнання, а схильність – це спрямо-
ваність на діяльність. до ознак прояву схильності у виконанні діяльнос-
ті в. мясищев зараховує прояви задоволення, радості, зацікавленості  
діяльністю. схильність, на його думку, характеризується повторюва-
ністю та тривалістю, проте насиченість та втома в діяльності обернено  
пропорційні ступеню її прояву. він пропонує дві форми закріплення 
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схильності, що проявилася, – це формування типового ставлення або 
творчого ставлення до діяльності, у якій виявлено її прояви [54, с. 3–14].

Зокрема б. теплов визначає схильність у контексті власної концеп-
ції індивідуально-психологічних відмінностей та вивчає її як спрямова-
ність на діяльність та особисте ставлення до неї. він визначає схильність 
як тенденцію займатися будь-якою діяльністю, а основою виникнення 
схильностей вважає потреби [80, с. 15].

На думку Н. лейтеса, ставлення до діяльності поступово формує 
бажання займатися нею і проявляється у схильності, закріплюючись у 
процесі виконання діяльності й ураховуючи процес загального розвитку 
особистості [48].

схильність, на думку Н. лейтеса, проходить відповідні стадії розви-
тку, характеризується силою та широтою, яка визначається як загальна 
(суцільне прагнення до здійснення діяльності) та спеціальна (надання 
переваги діяльності в окремій галузі знань). доказів односпрямованості 
схильності не існує, а прикладів дихотомії її прояву можна навести без-
ліч: особливо в школярів, рідше в юнацькому та дорослому віці, оскільки 
зазвичай доводиться обирати один напрям діяльності, з яким найчасті-
ше пов’язують власну професійну кар’єру. часто схильності до певно-
го виду діяльності відходять на другий план і закріплюються як хобі.  
чи стане схильність провідною, чи залишиться проігнорованою – зале-
жить від різних психологічних і соціальних умов, які можуть бути спри-
ятливими для розвитку схильностей в одних і негативними для її прояву 
в інших. саме тому проблема вивчення схильностей та умов їх прояву в 
різних категорій людей є актуальною. 

варто звернути увагу на результати дослідження, проведеного і. Не-
вським, згідно з якими виокремлено головні умови, які сприяють роз-
витку схильностей, серед них: індивідуальний підхід і диференціація 
вимог до учнів з урахуванням їхніх інтересів, здібностей і рівня знань; 
максимальне підвищення вимог до них за умови посильності завдань 
та успішності з предмета; поступове підвищення рівня питомої ваги  
самостійності учнів у процесі засвоєння знань, надання цьому процесу 
дослідницького характеру; ознайомлення учнів із методами та прийома-
ми дослідження, що характерні для науки у рамках навчального пред-
мета; навчання учнів методам і прийомам логічного мислення й алгорит-
мам засвоєння матеріалу. 

природа схильності є складною динамічною системою умовно реф-
лекторних зв’язків домінантного характеру, здатною до подальшого 
ускладнення та розвитку. тому батьки та педагоги мають допомагати 
учням, у яких діагностовано прояви схильностей, і створювати умови, 
що сприяють їхньому розвитку [29, с. 447].
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прояв схильностей нерозривно пов’язаний із розвитком мотивацій-
ної сфери особистості, про що свідчать результати досліджень, які про-
ведені науковцями в галузі педагогіки та психології. Зв’язок схильностей 
зі спрямованістю особистості, її потребами неодноразово відзначалася в 
працях б. теплова, б. ананьєва, с. рубінштейна, в. мясищева та інших 
психологів. спираючись на модель структури особистості о. голубєвої 
[78], де здійснено спробу проаналізувати категорії «особистість», «інди-
від», «організм» і представити особистість як цілісну індивідуальність 
в її соціальному розвитку, ми можемо визначити місце та простежити 
взаємозв’язок і взаємовідношення схильностей з іншими компонентами 
та підструктурами індивідуальності і особистості. для кожної з підструк-
тур індивідуальності та особистості можуть складатися, як гармонічні, 
так і конфліктні взаємозв’язки, що є важливим фактором, який впливає 
на вибір життєвого шляху. 

дослідження результатів діяльності та поведінкових проявів дають 
змогу констатувати взаємозв’язок схильностей із проявами пізнаваль-
них інтересів та активності, психологічними передумовами розвитку 
яких є мотивація й емоційно-позитивне ставлення  до власних захо-
плень і бажань.

варто звернути увагу на деякі особливості схильності як потреби. 
спрямованість схильності як мотиву до виконання діяльності не завжди 
відповідає змісту самої діяльності. людина може досить успішно ви-
конувати завдання, керуючись причому зовнішніми мотивами (напри-
клад, принадою отримання результату діяльності, або ж нагородою за 
її виконання). схильність до діяльності, навпаки, спонукає не лише до 
отримання результату, а й до розуміння її змісту та процесу, оскільки 
є внутрішньо мотивованою. тому варто розрізняти справжню схиль-
ність до діяльності з потягом до результативності (задоволенням влас-
них досягнень). одним із показників справжньої схильності, на думку  
в. крутецького, є яскраво виражена низька стомлюваність в процесі ви-
конання діяльності. це підтверджують результати дослідження на учнях, 
схильних до математичних дисциплін. учні, схильні до певного виду  
діяльності, повільніше втомлюються, адже затрачають менше ресурсів 
для її виконання. справжня схильність означає прихильність до власне 
процесу діяльності, коли робота є не просто засобом досягнення цілі,  
а й сама по собі є привабливою [59, с. 18–21]. 

Згідно з переконанням Н. лейтеса, ставлення до діяльності поступо-
во переходить у схильність, що формується та закріплюється в процесі 
діяльності залежно від міри розвитку самої особистості. процес пере-
ходу позитивного ставлення до діяльності в схильність до неї, а далі –  
і в готовність до її виконання не завжди простий і визначений в часі. 
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готовність до діяльності – це складна динамічна система, яка стосується 
інтелектуальних, емоційних, мотиваційних, вольових аспектів особис-
тості; передбачає спрямованість на виконання певної діяльності; вимагає 
наявності певних навичок, знань та умінь. Наукові дослідження нейро-
фізіологічних механізмів, регуляції та саморегуляції поведінки людини 
дають змогу визначити готовність як певний феномен стійкості людини 
до зовнішнього і внутрішнього впливів. 

таким чином, схильність і готовність до виконання певної діяльності 
досліджують у зв’язку з емоційно-вольовим й інтелектуальним потен-
ціалом особистості стосовно конкретного виду діяльності та характери- 
зують як якісний показник саморегуляції фахівця на різних рівнях пе-
ребігу процесів – фізіологічному, психологічному, соціальному, якими  
визначається його поведінка. 

у психології готовність до діяльності визначають у контексті декіль-
кох підходів, а найчастіше – особистісного, де готовність розглядається як 
особистісне утворення (к. дурай-Новікова, л. долинська, с. максимен-
ко, в. моляко, о. скрипченко), та функціонального, прихильники якого 
визначають психологічну готовність до професійної діяльності як психіч-
ний стан (о. асмолов, т. іванова, Н. кузьміна, м. левітов, к. платонов). 

Наукову цінність мають дослідження в галузі природи схильностей, 
серед яких вивчення психофізіологічних передумов схильностей, здійс-
нене б. кадировим. визначення фізіологічних передумов деяких індиві-
дуально-психологічних відмінностей схильностей засвідчує, що латент-
ні періоди компонентів, викликаних потенціалом п200 (чутливість до 
стимулів, які мають цільове призначення), центральних областей корот-
ші за домінування правої півкулі та довші в разі домінування лівої.

Згідно з результатами досліджень, схильності до знакових систем 
переважають у підлітків із довшим латентним періодом компонен-
ту п200 та в осіб з більш вираженими типологічними особливостями 
активності в лівій півкулі. Низька активність лівої півкулі є найбільш 
сприятливою для розвитку схильностей у технічній сфері. З активніс-
тю в правій півкулі виявилися пов’язані схильності до сфери діяльності  
«людина – природа». висока загальна активність мозку, як і висока 
активність кожної із його півкуль, сприяє розвитку схильностей до ху-
дожньої сфери діяльності. доведено, що досліджувані з асиметричною 
активністю мають значні переваги над досліджуваними з домінуванням 
активності в обох півкулях і тяжіють до діяльності в сфері «людина –  
людина», зазвичай проявляють надмірну цікавість [42].

результати попередніх психолого-педагогічних досліджень пробле-
ми природи та розвитку схильностей дають змогу зорієнтуватися на 
деякі встановлені анатомо-фізіологічні особливості, які є передумовою 
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прояву схильностей, визначити загальні умови їх розвитку, серед яких 
головною є залучення до діяльності. лише діяльність призводить до 
прояву схильностей і забезпечить їхній розвиток. провідною діяльністю 
школяра є пізнавальна, завдяки якій він відкриває для себе природні та 
соціальні феномени. пізнавальна діяльність може забезпечуватися де-
кількома шляхами, серед яких безпосереднє отримання інформації або, 
як альтернатива, отримання знання шляхом його дослідження (отриман-
ня невідомого шляхом аналізу відомого, причому для юного дослідника 
воно може бути невідомим). 

кожна дитина проявляє потяг до пізнання нового, відкриття для себе 
невідомого, набуваючи в процесі навички пізнання. активність процесу 
пізнання залежатиме від зовнішніх умов, які чинять позитивний або не-
гативний вплив на активність, способи, мотиви, форми пізнання нового. 
якісна й активна пізнавальна діяльність призводить до набуття високо-
го рівня знань в окремій галузі або проблематиці. таким чином, у пев-
ний момент відоме перестає задовольняти пізнавальні потреби, постає 
необхідність осягнення невідомого через відоме. перехід від освоєння 
до породження знання відбувається завдяки попередньому формуванню 
певного роду умінь і навичок. процес отримання нових знань шляхом 
дослідження невідомого визначають як дослідницьку діяльність. для 
визначення схильності до дослідницької діяльності пропонуємо розгля-
нути її суть, визначити головні навички та уміння, необхідні для її здійс-
нення, з урахуванням основних вікових особливостей старшокласників.

у філософському словнику дослідницьку діяльність визначено як 
«діяльність, спрямована на продукування нових знань (про природу, сус-
пільство, мислення)». Наукову діяльність розглядають як «діяльність,  
що сприяє приросту нових наукових надбань, її результат принципово 
нетрадиційний» [20, C. 590, 592].

так, о. савенков визначає дослідницьку діяльність як особливий вид 
інтелектуально-творчої діяльності, яка виникає в результаті функціону-
вання механізмів пошукової активності, що базується на основі дослід-
ницької поведінки. для пошукової активності характерною є можливість 
отримання інформації в умовах невизначеної ситуації та з використан-
ням різноманітних засобів. дослідницька поведінка визначає зовнішній 
факт функціонування суб’єкта, а дослідницька діяльність характеризує 
саму структуру функціонування. ключовими компонентами дослідниць-
кої діяльності визначають мотиваційні чинники дослідницької поведінки 
(пошукову активність) та механізми їх здійснення, а саме конвергентне 
та дивергентне мислення [72, с. 14–24].

дослідницьку діяльність визначають як інтегровану діяльність, 
оскільки забезпечує розвиток особистості в напрямі формування знань 
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і вмінь, які сприяють пізнанню навколишнього світу. Здійснення дослід-
ницької діяльності вимагає сформованості низки якостей, серед яких 
найчастіше виокремлюють: не нижче за середній рівень розвитку інте-
лекту, стійку мотивацію до обраної діяльності, відповідальність, ціле-
спрямованість, організованість, оволодіння технологією дослідницького 
пошуку тощо. отже, дослідницьку діяльність можна визначити як особ-
ливий вид інтелектуально-творчої діяльності, заснований на функціону-
ванні механізмів пошукової активності та проявах дослідницької пове-
дінки, підкріплений стійкою внутрішньою мотивацією.

дослідницька діяльність є найбільш інтегрованою діяльністю, яку 
може здійснювати людина. це розвиток особистості в напрямі форму-
вання знань і вмінь, для кращого пізнання навколишнього світу. деякі 
дослідники вважають, що дослідницькі здібності є вищим рівнем роз-
витку умінь (о. вознюк) і передбачають застосування прийомів науко-
вого пізнання в процесі розвʼязання дослідницької проблеми в умовах 
навчально-дослідницької діяльності [22, с. 24–26].

На думку о. стадника, головними критеріями оцінки науково- 
дослідної роботи є її новизна, відтворюваність, точність, доказовість, 
практичне застосування. тому існує різниця між значенням термінів «нау-
ково-дослідницька робота» та «навчально-дослідницька робота» учнів.  
Науково-дослідницькою діяльність є діяльність, у процесі якої відбу- 
вається оволодіння способами та методами наукового пізнання, засвоєн-
ня засад професійних знань і самореалізація особистості в процесі 
розвʼязання проблем наукового характеру. «Навчально-дослідницьку 
діяльність» визначають як різновид навчально-творчої діяльності шко-
лярів під час дотримання вимог до здійснення наукового дослідження 
та передбачає створення оригінального продукту шляхом самостійного 
використання засвоєних знань та умінь [79].

теоретичний аналіз проблеми схильностей і дослідницьких здіб-
ностей надав можливість визначитися зі структурою дослідницької 
діяльності учнів, на засадах якої виокремлено навички й уміння, ха-
рактерні юним дослідникам на кожному з етапів дослідницького по-
шуку. встановлено індивідуальні якості особистості, які розвиваються 
в процесі оволодіння виокремленими навичками, яких учні набувають 
у процесі дослідницького пошуку.

Навички, необхідні для здійснення дослідницької діяльності, фор-
муються на засадах оволодіння технологією здійснення дослідницького 
пошуку і до них належать такі групи дослідницьких умінь учнів: 

 – визначати коло актуальних проблем; 
 – шукати проблему дослідження відповідно до власних інтересів;
 – визначати цілі для розвʼязання поставлених проблем;
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 – працювати з джерелами інформації;
 – планувати власну діяльність; 
 – здійснювати експериментальну перевірку теоретичних положень 

дослідження;
 – здійснювати оформлення результатів дослідження;
 – презентувати результати дослідження;
 – здійснювати рефлексію попередніх результатів діяльності. 

відповідно до перелічених умінь, виокремлено індивідуально- 
психологічні якості особистості, якими має володіти учень-дослід-
ник для здійснення дослідницького пошуку у зв’язку з виконанням 
наукових завдань кожного з етапів дослідницької діяльності (визна-
чення проблеми дослідження, виконання дослідження, представлення  
результатів) учня.

Необхідно визначити вміння та навички учня-дослідника, а саме:
 – відчувати (вбачати, розрізняти…) проблеми навколишнього світу, 

які підлягають дослідженню;
 – творчо трансформувати проблему від локального до глобального 

рівня;
 – цілеспрямовано спостерігати;
 – формулювати проблему дослідження;
 – усвідомлювати проблемне коло;
 – ставити запитання до фактів (формулювати ключові, другорядні 

питання);
 – визначати мету й завдання дослідження;
 – самостійно знаходити, відбирати необхідну інформацію стосовно 

проблеми дослідження;
 – орієнтуватися в інформаційних потоках, виділяти головне й друго-

рядне, первинне й вторинне, актуальне й не актуальне тощо;
 – працювати з різними інформаційними джерелами;
 – критично оцінювати можливості проведення дослідження обраної 

проблеми;
 – висувати й обґрунтовувати гіпотезу;
 – формулювати об’єкт і предмет дослідження;
 – формулювати тему, мету дослідження, визначати його актуальність; 
 – формулювати завдання дослідження, обирати методи та визначати 

засоби вирішення завдань; 
 – моделювати розв’язання проблеми;
 – складати проект дослідницької роботи;
 – планувати експеримент, складати план дій і програму дослідження;
 – знаходити експериментальну базу та партнерів (наукового та педа-

гогічного керівника) дослідження;
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 – самостійно знаходити, відбирати необхідну інформацію;
 – аналізувати (усвідомлювати), систематизувати інформацію, обро-

бляти її з метою розв’язання дослідницьких задач;
 – знаходити фахівців і робити запити (до вчителя, консультанта, фа-

хівця, вченого та ін.) стосовно інформації, якої не вистачає;
 – планувати експериментальне дослідження, домовлятися про орга-

нізацію умов його проведення;
 – проводити спостереження й експерименти;
 – формулювати гіпотезу дослідження;
 – обирати умови експериментального дослідження;
 – визначати змінні величини (залежний і незалежний параметри) 

експериментального дослідження;
 – відбирати необхідні прилади для експериментальної перевірки 

гіпотези;
 – мати навички вимірювання;
 – працювати з інструкціями;
 – виконувати правила техніки безпеки;
 – обробляти й оформлювати результати експерименту;
 – цілеспрямовано обробляти інформацію (аналізувати структуру-

вати, оцінювати) та представляти результати інформаційного пошуку в 
письмовому вигляді;

 – складати зміст письмової роботи;
 – оформлювати письмову роботу, згідно зі стандартними вимогами 

(форматувати, оформляти заголовки та підписи тощо);
 – складати список інформаційних джерел і робити посилання;
 – оформлювати стислий виклад дослідницької роботи (тези до 

роботи);
 – готувати доповідь (стислий виклад результатів дослідження);
 – оформлювати презентацію, постер;
 – психологічно налаштовуватись на прилюдний захист;
 – відповідати на запитання та вести наукову дискусію, доводити й 

захищати власні ідеї; 
 – бути комунікабельним;
 – взаємодіяти з партнерами та науковим керівником;
 – здійснювати рефлексію діяльності, оцінювання її результатів, 

набутих умінь;
 – робити висновки та планувати майбутнє дослідження, відповідно 

до набутого досвіду.
для старшокласників важливе значення має рівень оволодіння про-

блемою дослідження під час виконання дослідницької роботи та в разі 
необхідності набуття певних умінь і навичок необхідно враховувати їх 
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типи, що залежать від галузі знань, у якій проводиться дослідження,  
а рідше від ступеня розробленості проблеми.

так, о. леонтович, на засадах аналізу конкурсних робіт учасників  
різноманітних конкурсів дослідницьких робіт, пропонує визначити такі 
їх типи:

 – проблемно-реферативні – творчі роботи, які написані на основі 
декількох літературних джерел, де здійснюється аналіз проблеми, відпо-
відно до якого формулюють певні висновки;

 – експериментальні – творчі роботи, які написані на засадах прове-
деного експерименту, результати якого відомі й описані в науці;

 – природничо-описові – творчі роботи, які є результатом спостере-
ження і можуть мати елементи новизни;

 – дослідницькі – творчі роботи, які виконані з використанням,  
з наукової точки зору, коректної методики, результатом проведення якої  
є власний експериментальний матеріал, на базі аналізу якого пропо- 
нуються певні висновки;

 – проекти – творча діяльність, спрямована на досягнення певного 
результату, створення унікального продукту [49, с. 33–37].

дослідницьку діяльність описують певними характеристиками, які 
виділяють учені переважно з орієнтацією на специфіку галузі, в якій вони 
є спеціалістами. тому не існує загальних характеристик, за якими можна 
виявити схильних до дослідницької діяльності учнів, оскільки необхідно 
враховувати низку особливостей галузі, тип дослідження, рівень готов-
ності учня до його здійснення, у деяких випадках можливості технічного 
оснащення, наукового та педагогічного супроводу учня тощо.

можна виокремити такі загальні характеристики, що вирізняють  
учнів, схильних до дослідницької діяльності:

 – не нижче за середній рівень інтелекту;
 – мотивація (е. ларкіна);
 – самостійність (п. підкасистий); 
 – творчість (т. раджабов);
 – цілеспрямованість [50; 89].

відповідно до аналізу психолого-педагогічної літератури та екс-
периментальних досліджень науковців інституту обдарованої дитини 
НапН україни, пропонуємо використовувати визначення схильність до 
дослідницької діяльності – це позитивне, внутрішньо мотивоване став-
лення (потяг, бажання, інтерес) до самостійного дослідницького пошуку,  
на засадах якого формується усвідомлена потреба та стійкі інтереси,  
передусім до самого процесу дослідження [25].

чимало старшокласників мають схильність до дослідницької  
діяльності, але варто зауважити, що якість дослідження оцінюється  
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новизною отриманих результатів. дослідницьку роботу, виконану учня-
ми старшої школи, оцінюють більш позитивно, якщо в ній висвітлено 
нові підходи до розвʼязання обраної проблеми – нові не лише для дослід-
ника, а й для суспільства загалом. для виконання такого дослідження, яке 
можна зарахувати до наукового, не достатньо лише бажання чи активно-
го позитивного зовнішнього впливу. Його здійснення передбачає воло-
діння інтелектом не нижче середнього рівня, який дає змогу здійснювати 
оволодіння уміннями й навичками, необхідними для виконання дослі-
дження в обраній галузі. у досліджуваному контексті варто також врахо-
вувати риси, які властиві інтелектуально обдарованим старшокласникам  
(див. підрозділ 1.1).

таким чином, урахування особливостей схильних до дослідницької 
діяльності учнів, а також описаних головних умінь і навичок, необхідних 
для здійснення дослідницької діяльності, надає можливість створювати 
психолого-педагогічний інструментарій для діагностики та супроводу 
схильних до дослідницької діяльності старшокласників.



39

Розділ 2

розділ 2. експериментальне вивчення особистісних особливостей 
інтелектуально обдарованих старшокласників

2.1. Ціннісна сфера та смисложиттєві орієнтації 
інтелектуально обдарованих старшокласників

обдарованість традиційно визначають як такий неординарний потен-
ціал, який дає шанси неординарно реалізуватися особистості, збагачує нау- 
кову та соціокультурну сферу людства. такий потенціал традиційно роз-
глядають як певну сукупність здібностей – інтелектуальних, творчих, пер-
цептивних, «спеціальних» тощо, які майже завжди належать до когнітивної 
або сенсомоторної сфери. причому автоматично на периферію проблемно-
го поля «йде» як питання про особистісне забезпечення (або особистісну 
детермінованість) обдарованості, так і принцип холізму (цілісності), від-
повідно до якого функціонує психіка людини. це призводить до суттєвих 
втрат важливої інформації або до спрощених, однобічних висновків і спо-
творень в інтерпретаціях результатів експериментальних досліджень. 

принцип цілісності передбачає, що результативне здійснення адап-
тивно-регулятивної функції психіки є неможливим без досягнення 
певного рівня узгодженості в роботі всіх мозкових (нейро- і психофі-
зіологічних) структур. Зрозуміло, що дія цього принципу також поши-
рюється на рівень особистості. у низці наших досліджень [5; 7; 8; 9; 10; 
12; 13] ми отримали підтвердження того, що на різних вибірках стійко 
проявляється очікувана та достовірна узгодженість-компліментарність  
між: особистісними особливостями та характером обдарованості; про-
фесійною орієнтацією (або типом бажаних завдань) і психотипом осо-
бистості (у контексті юнгівської типології); комунікативно-поведінко-
вими установками (за е. берном), мотиваційними стилями (за м. апте-
ром) і креативністю; естетичною чутливістю й особливостями емоційно- 
ціннісної сфери (за б. додоновим) тощо. 

На нашу думку, саме особистісний фактор у структурі обдарованості 
є визначальним, системоутворюючим, якщо говорити про питому вагу 
кожного компонента цієї структури в її безумовній ієрархічності. окрім 
певного комплексу особистісних рис і характерологічних особливостей, 
існує особлива категорія особистісних факторів, вплив яких на обдаро-
ваність неможливо переоцінити. це той рівень структури особистості, 
який раніше називати «спрямованістю» (хоча цей термін вживають все 
рідше), а зміст його становлять конкретні ціннісні орієнтації зокрема і 
смисложиттєві орієнтації загалом.
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система цінностей, які відображають «керівні принципи життя» (м. ро-
кич), постає однією з найбільш важливих типологічних характеристик об-
дарованої особистості. так, м. рокич, автор одного з найпопулярніших  
підходів до вивчення ціннісних орієнтацій, пропонує визначати їх як  
«абстрактні ідеї, позитивні чи негативні, що не пов’язані з певним 
об’єктом або ситуацією, але виражають людські переконання про типи 
поведінки та бажані цілі» [43, с. 8].

оскільки максимально ефективна реалізація потенціалу обдарова-
ності можлива лише в позитивно-мотиваційному і суб’єктному ключі 
(тобто суб’єкт-носій екстраординарних ресурсів «змушений» прагнути 
до необов’язкового самовираження і творення, відчуваючи задоволен-
ня від цього процесу, адже «примус» виходить зсередини), то логічно 
припустити, що система цінностей обдарованої особистості суттєво від-
різняється від індивіда, переважно існуючого в форматі «вітальності» 
(адаптації, самозбереження, репродукції).

це не спростовує твердження м. рокича про те, що «всі люди мають 
однакові  цінності», однак із високою ймовірністю можна припустити, 
що ці цінності в обдарованої особистості організовано в особливу ієрар-
хічну конфігурацію, вивчення якої є важливим.

Основна мета експериментального дослідження полягала у вияв-
ленні специфіки, характеру (рейтингу) термінальних і інструментальних 
ціннісних орієнтацій (цо), а також смисложиттєвих орієнтацій (сЖо) 
українських старшокласників, які послідовно, активно й успішно зай-
маються науково-дослідницькою діяльністю (що дає змогу зарахувати  
їх до категорії підлітків, яким притаманні ознаки академічної й інте- 
лектуальної обдарованості). додатковою метою дослідження було 
з’ясування особливостей цо старшокласників, які демонструють висо-
ку креативність (що виявляється і як висока ефективність дивергентно-
го мислення на невербальному стимульному матеріалі, і як особистісна 
установка на творчість) незалежно від їх участі в активній творчій або 
дослідницької діяльності в рамках маН україни.

у нашому дослідженні ми мали намір підтвердити такі гіпотези.
термінальні цінності (тЦ)

1. старшокласники з ознаками інтелектуально-академічної обдаро-
ваності мають систему тц, що значно відрізняється від контрольної групи.

2. очікуваними були значущі відмінності за цінностями «твор-
чість» (+), «саморозвиток» (+), «самореалізація» (+), «краса» (+), «гар-
монія внутрішня і зовнішня» (+), «пізнання» (+), «матеріальний добро-
бут» (-), «влада» (-), «задоволення потреб, або гедонізм» (-).

3. відмінності в ціннісних орієнтаціях між дівчатами та юнака-
ми у вибірці старшокласників з ознаками інтелектуально-академічної  
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обдарованості виражені достовірно менше, ніж аналогічні відмінності  
в контрольній групі;

4. рівень креативності як один із найважливіших факторів обда-
рованості знаходить відображення в певній конфігурації термінальних 
ціннісних орієнтацій (тобто корелює з певною групою пов’язаних між 
собою цінностей).

інструментальні цінності (іЦ)
1. система іц в учнів – учасників III-го етапу конкурсу-захисту  

науково-дослідних робіт в маН україни якісно відрізняється від цін-
ностей школярів, які не займаються науковою та творчою роботою;

2. рівень невербальної креативності пов’язаний із системою іц 
старшокласників, а отже, інструментальні цінності високо та низько-
креативних старшокласників достовірно різняться.

смисложиттєві орієнтації (сЖо)
старшокласники з ознаками інтелектуально-академічної обдарова-

ності мають систему сЖо, яка відрізняється від контрольної групи.
в експерименті брали участь 220 старшокласників – членів маН 

україни (учасників III-го етапу республіканського конкурсу-захисту  
науково-дослідних робіт) і 234 старшокласники контрольної групи.

ми розглядали саме школярів – членів маН україни як інтелек-
туально й академічно обдарованих підлітків, оскільки вже сам факт 
їхньої участі та виходу на останній етап республіканського конкурсу 
свідчить як про безперечну наявність здібностей, так і про зацікавле-
ність у науково-дослідницькій діяльності. така вмотивованість постає 
не менш важливим симптомом, ніж власне здібності. окрім того, пере-
важно – це відмінники навчання, фактом чого не можна нехтувати. до 
того ж, у попередніх дослідженнях [13] нам вдалося експериментально 
підтвердити достовірно більш високу креативність членів маН украї-
ни: кожен четвертий респондент у випадковому порядку учасників кон-
курсу (призери і не відмічені увагою журі діти) має саме високу креа-
тивність, яка спостерігається на невербальному стимульному матеріа-
лі, а також за результатами опитувальника креативності (щодо вибірки 
стандартизації). причому, досить часто не спостерігається особливого, 
«іманентно не стимульованого прагнення» до творчої діяльності, тоб-
то до діяльності, яка не регламентована інструкціями й алгоритмами.  
це підтверджує спостереження в. Юркевич [94].

головний метод дослідження ціннісних орієнтацій – це модифікована на-
ми методика м. рокича (блоки термінальних та інструментальних цінностей).

креативність досліджували за допомогою модифікованої нами 
методики Ф. вільямса [6], а також шкал «креативність» і «пізнавальні 
потреби» самоактуалізаційного тесту (сат).
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термінальні цінності
1. З метою перевірки першої гіпотези було застосовано процедуру 

порівняння вибірок за допомогою критерію незалежності пірсона (хі-
квадрат пірсона). результати перевірки вибірки є якісно різними (тобто  
системи термінальних цінностей пов’язані з типом вибірки), а отже,  
гіпотеза підтвердилася (табл. 2.1).

 Таблиця 2.1
результати порівняння вибірок за критерієм незалежності 

хі-квадрат Пірсона
Значення рівень значущості

хі-квадрат Пірсона 52,3 р = 0,001
ставлення правдоподібності 58,8 р = 0,000

кількість валідних 
спостережень 441

2. На наступному етапі порівняння ціннісних ієрархій проводили 
за критерієм краскала–уолеса. результати представлені в таблиці 2.2: 
1) перший стовпець – це ранг цінності за кожною вибіркою, отриманою 
шляхом усереднення; 2) жирним шрифтом виділено цінності, за якими 
отримано достовірно значущі відмінності між експериментальною і 
контрольною вибірками; 3) стрілочки вказують на приналежність цін-
ності більш високому (↑) або більш низькому (↓) рівню відносно цієї цін-
ності в другій групі; 4) курсивом виділено цінності, що відображають 
статистичну тенденцію (рівень значущості р = 0,05–0,1). 

таким чином, для маН-групи є характерним рейтинг цінностей, 
який суттєво відрізняється від рейтингу контрольної групи, а саме: стар-
шокласники з ознаками інтелектуально-академічної обдарованості біль-
шою мірою зорієнтовані на такі цінності, як:

 – національні особливості, традиції та звичаї свого народу (сім’ї, 
роду), їх захист, зміцнення та розвиток;

 – гармонія з навколишнім світом (близькими, суспільством, приро-
дою, космосом, всесвітом);

 – щастя та добробут інших людей (боротьба за соціальну спра-
ведливість, за права людини, за рівні можливості для всіх, допомога  
слабким);

 – внутрішня гармонія (упевненість у собі, внутрішній спокій, свобо-
да від внутрішніх конфліктів, протиріч, сумнівів);

 – краса природи і мистецтва (почуття прекрасного в природі та 
мистецтві, створення чогось красивого або його відображення);

 – саморозвиток (робота над собою, постійне самовдосконалення – 
фізичне, духовне, моральне, професійне);
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 Таблиця 2.2
рейтинги термінальних цінностей в ег і кг

вибірки
се-
ред. 
ранг

Мала академія наук україни (ег) кг

6 здоров’я ↑
7 здоров’я↓
8 дружба ↑

9

щасливе 
сімейне 
життя

любов само-
розви-
ток ↑

свобода особиста 
безпека

свобода щасливе сімейне 
життя

10
дружба ↓ любов особиста безпека само-

розви-
ток ↓

11 життєва мудрість цікава робота

12
внутрішня 
гармонія ↑

продуктивне життя 
(самореалізація)

життєва мудрість продуктивне 
життя 
(самореалізація)

13 цікава робота ↓ матеріально забезпечене життя ↑

14

пізнання твор-
чість

яскраве 
нетривіальне 
життя

внут-
рішня 
гармо-
нія ↓

осо-
бистий 
простір 
↑

яскраве 
нетри-
віальне 
життя

пізнання

15

вірність прин-
ципам, ідеалам, 
переконанням ↑

гармо-
нія з 
навко-
лишнім 
світом ↑

щастя і добробут 
інших людей ↑

творчість задоволення 
потреб 
(гедонізм)↑

16

гро-
мадська 
безпека

матеріально 
забезпечене 
життя ↓

краса природи і 
мистецтва   ↑

гро-
мадська 
безпека

сус-
пільне 
визнан-
ня ↑

вірність прин-
ципам, ідеалам, 
переконанням ↓

17

осо-
бистий 
простір 
↓

задоволення 
потреб 
(гедонізм)↓

національні 
особливості 
традиції та 
звичаї свого 
народу  ↑

щастя і добробут 
інших людей ↓

гармонія з 
навколишнім 
світом ↓

18 суспільне визнання ↓ краса природи і 
мистецтва   ↓

влада  ↑

19
20

21 влада  ↑ національні особливості, традиції 
та звичаї свого народу ↓
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 – вірність принципам, ідеалам, переконанням (незалежно від  
обставин).

вони також значно менше за контрольну групу зорієнтовані на такі 
цінності, як:

 – особистий простір;
 – матеріально забезпечене життя (можливість постійно покращу-

вати рівень достатку; наявність запасу вільних грошей і ресурсів взагалі, 
багатство);

 – влада (досягнення високого соціального статусу, можливість роз-
поряджатися і контролювати матеріальні та соціальні ресурси в макси-
мальному масштабі);

 – задоволення власних потреб (гедонізм; життя, яке присвячене осо-
бистому комфорту та різноманітним задоволенням, отримання насолод, 
розваг; можливість приємного проведення часу, відпочинку та свободи 
від обов’язків);

 – цікава робота;
 – справжня дружба;
 – суспільне визнання (авторитетність, референтність, повага та по-

шана  з боку оточуючих; популярність, слава).
отримані результати підтверджують нашу другу гіпотезу: старшо-

класники, які беруть участь в багатоетапному конкурсі-захисті науково-
дослідних і творчих робіт відрізняються більшою соціально-етичною зрі-
лістю, духовністю, альтруїзмом і соціоцентризмом, моральною чуйніс-
тю, прагненням до високих ідеалів краси і гармонії. вони не поділяють 
цінностей гедонізму та кар’єризму, набагато меншою мірою в порівнянні 
з контрольною групою мотивуються у своїй діяльності матеріальною ви-
нагородою та честолюбством. однак відсутність відмінностей між група-
ми за цінностями «творчість», «самореалізація», «пізнання» не дає змогу 
стверджувати, що представники маН україни характеризуються біль-
шим, ніж у контрольної групи, потенціалом самоактуалізації.

водночас необхідно зазначити різне ставлення до любові та дружби в 
обох вибірках. так, представники маН-групи любов цінують вище, ніж 
дружбу, а представники контрольної – навпаки. пояснити цей результат 
можна з огляду на неоднорідність вибірок за статевою ознакою: 2/3 експе-
риментальної групи (маН) становлять дівчата, а 2/3 контрольної – юна-
ки. для перевірки цієї гіпотези було проведено гендерно-порівняльний 
аналіз цінностей. так, було з’ясовано, що не лише хлопці, а й дівчата 
контрольної групи цінують дружбу вище за любов; у маН-групі хлопці 
вказують на практично рівну значущість любові та дружби, а дівчата од-
нозначно визначають любов вище дружби. таким чином, «гендерна гіпо-
теза» у цьому випадку відхиляється. більша значущість любові й її пріо-
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ритет над дружбою в середовищі юних дослідників можна також поясни-
ти їх більшою наближеністю до романтичного і «книжкового» ідеалізму,  
у контексті якого дружба – річ простіша і більш «приземлена», ніж лю-
бов, а реальне значення дружби осягається ними лише в зрілому віці. 

більш детальний статистичний аналіз групових результатів у гендер-
ному аспекті засвідчує, що з усіх виявлених нами достовірних відмін-
ностей між досліджуваними вибірками достатньою мірою пов’язаними 
також зі статтю (гендером) можна вважати лише такі цінності: «мате- 
ріальне забезпечене життя» (важливіше для юнаків), «суспільне визнан-
ня» (важливіше для юнаків), «внутрішня гармонія» (важливіше для  
дівчат). цілком незалежними від гендерного фактора визначилися такі 
цінності, як «здоров’я», «краса природи і мистецтва», «дружба», «осо-
бистий простір», «національні особливості, традиції та звичаї свого на-
роду», «вірність принципам, ідеалам і переконанням».

3. перед поданням результатів перевірки третьої гіпотези, вар-
то зауважити, що обґрунтуванням її слугувала теза про психологічну  
андрогінію обдарованих дітей. Йдеться про значне «стирання» або ні-
велювання психологічних відмінностей між обдарованими хлопчика-
ми й обдарованими дівчатами, що відзначають чимало дослідників цієї 
проблеми [45; 58]. відповідно до цих висновків, ми припустили, що й 
відмінності за гендерним принципом у ціннісних орієнтаціях інтелек- 
туально обдарованих дітей будуть виражені значно меншою мірою, тобто 
ця група виявить значно більшу ціннісну однорідність, ніж контроль-на 
вибірка. Згідно з результатами порівняльного аналізу середніх показників, 
ця гіпотеза також підтвердилася: у маН-групі (табл. 2.3) достовірні від-
мінності між юнаками й дівчатами виявилися лише за трьома цінностя-
ми (+ чотири статистичні тенденції), а в конт-рольній групі (табл. 2.4) – 
за сімома (+ чотири статистичні тенденції).

таким чином, старшокласники з експериментальної групи характе-
ризуються значною схожістю ціннісних орієнтацій між хлопцями і дів-
чатами, за винятком: щасливого сімейного життя і внутрішньої гармо-
нії, більш цінних для дівчат, і суспільного визнання, яке більш важливе 
для юнаків. Щодо гендерних відмінностей, то в контрольній групі вони 
представлені більш яскраво: окрім вже вказаних ціннісних відмінностей 
відзначається достовірно більш висока значущість для юнаків грошей, 
влади, самореалізації, гедонізму. ці результати підтверджують факт іс-
нування психологічної андрогінії, яка є властивою для обдарованості,  
і виявляється в такому випадку, як конвергенція цінностей у юнаків і  
дівчат з ознаками обдарованості.

4. для перевірки останньої гіпотези було здійснено факторний 
аналіз ціннісних орієнтацій на спільній вибірці (442 особи). методом  
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 Таблиця 2.3
результати порівняння цінностей між юнаками та дівчатами 

в експериментальній групі (за t-критерієм стьюдента)

цінність стать №
усеред-
нений
ранг

стандартне
відхилення t

рівень 
значу-
щості

Краса природи і 
мистецтва (?)

юнаки 75 14,85 6,037 t = -1,76 p = 0,095дівчата 139 16,27 5,802
Матеріально забез-
печене життя (?) 

юнаки 77 14,38 6,846 t = -1,82 p = 0,071дівчата 139 16,14 6,824
суспільне визнання юнаки 76 16,01 5,515 t = -2,02 p = 0,044дівчата 138 17,68 5,913
Свобода (?) юнаки 77 7,82 6,185 t = -1,81 p = 0,071дівчата 139 9,32 5,648
Щасливе сімейне 
життя

юнаки 76 10,17 6,620 t = 3,32 p = 0,001дівчата 136 6,81 5,801
внутрішня 
гармонія

юнаки 76 12,96 6,620 t = 3,01 p = 0,003дівчата 138 10,33 5,801
Яскраве нетривіаль-
не життя (?)

юнаки 76 14,91 6,011 t = 2,02 p = 0,051дівчата 139 13,09 6,437

 Таблиця 2.4
результати порівняння цінностей між юнаками та дівчатами 

в контрольній  групі (за t-критерієм стьюдента)

цінність стать №
усеред-
нений
ранг 

стандартне
відхилення t

рівень 
значу-
щості

Цікава робота (?) юнаки 151 10,13 6,044 t = -1,67 p = 0,091дівчата 74 11,51 5,674
Краса природи і 
мистецтва (?)

юнаки 151 17,85 5,706 t = 1,93 p = 0,055дівчата 76 16,25 6,221
Матеріально забез-
печене життя 

юнаки 151 11,35 6,652 t = -3,00 p = 0,003дівчата 76 14,07 6,323
суспільне визнання юнаки 151 15,28 6,245 t = -2,01 p = 0,046дівчата 75 17,08 6,547
влада юнаки 151 17,25 7,041 t = -1,99 p = 0,047дівчата 76 19,22 7,085
Щасливе 
сімейне життя

юнаки 150 9,55 7,553 t = 2,06 p = 0,04дівчата 75 7,35 7,536
внутрішня 
гармонія

юнаки 151 13,93 6,681 t = 2,5 p = 0,011дівчата 76 11,63 6,224
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цінність стать №
усеред-
нений
ранг 

стандартне
відхилення t

рівень 
значу-
щості

Продуктивне життя 
(самореалізація)

юнаки 151 11,13 5,824 t = -2,1 p = 0,036дівчата 76 12,87 5,834
Гармонія з навко-
лишнім світом (?)

юнаки 147 17,44 5,951 t = 1,74 p = 0,080дівчата 75 15,89 6,863
Задоволення потреб 
(гедонізм)

юнаки 150 13,67 6,298 t = -2,2 p = 0,028дівчата 75 15,43 5,181
Особистий простір 
(?)

юнаки 150 13,53 6,058 t = 1,78 p = 0,081дівчата 75 12,05 5,784

 Продовження табл. 2.4

 
головних компонент і за допомогою критерію р. кеттелла було виділе-
но п’ять факторів, три з яких відобразили високостабільні та важливі 
«зв’язки» базових загальнолюдських цінностей, а два інші виявилися 
малоінформативними. Найбільш цікавим для нас є фактор, що відобра-
жає орієнтацію на продуктивну творчу й особистісну самореалізацію 
особистості та охоплює такі цінності: (+) творчість (можливість як 
створювати нове в улюбленій справі, так і перетворювати світ загалом); 
(+) саморозвиток (робота над собою, постійне самовдосконалення –  
фізичне, духовне, моральне, професійне); (+) цілеспрямоване і продук-
тивне життя (результативність, досягнення всіх цілей, максимальне 
використання своїх можливостей, сил і здібностей; повна самореаліза-
ція в обраному напрямі); (+) яскраве нетривіальне життя (життя, спов-
нене вражень, змін, несподіванок, надзвичайних подій і незвичайного 
досвіду); (-) особиста безпека (для себе і близьких), а саме фізична, 
психологічна, інформаційна; (-) суспільна безпека (благополучна та ста-
більна обстановка в суспільстві, країні, збереження миру між народами 
як умова добробуту кожного); (-) здоров’я; (-) матеріальний добробут;  
(-) національні особливості, традиції та звичаї свого народу (сім’ї, роду), 
а також їх захист, зміцнення і розвиток.

таким чином, емпірично виявлений блок особистісно-розвивальних і 
творчих орієнтацій охоплює також умовно «негативні» цінності, тобто цін-
ності, якими творча особистість готова знехтувати, принести в жертву тому, 
що вона вважає для себе найбільш важливим. Наявність серед потенційних 
«жертв» здоров’я і безпеки або грошей не має викликати подиву – біографії 
видатних творчих людей рясніють фактами, які підтверджують їх знева-
гу щодо зазначених цінностей. до того ж, у цьому випадку ми отримали 
непряме підтвердження схильності обдарованих особистостей до ризику 
(дійсно, складно ризикувати з постійною оглядкою на здоров’я та безпеку).
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другий фактор відображає тему егоцентризму та самоствердження в 
кар’єрно-фінансовому плані і охоплює такі цінності: (+) матеріальне бла-
гополуччя; (+) суспільне визнання (слава, повага, авторитетність, власна  
референтність); (+) влада; (+) цікава робота; (+) гедонізм. Заради цих 
досягнення цих цілей носій такого ціннісного комплексу готовий відмо-
витися від: (-) щастя і добробуту всіх людей; (-) внутрішньої гармонії; 
(-) гармонії із зовнішнім світом; (-) саморозвитку; (-) збереження та 
зміцнення національних особливостей, традицій і звичаїв свого народу.

Нарешті, третій фактор відображає найбільш значущу, «універсаль-
ну» і позачасову для людської спільноти тенденцію – задовольняти влас-
ні ціннісні потреби в: 1) особистому і родовому самозбереженні; 2) зна-
чущих міжособистісних відносинах. у цей блок увійшли: (+) здоров’я 
і безпека; (+) любов; (+) дружба; (+) щасливе сімейне життя. статус 
«жертв» отримали цінності: (-) життєва мудрість; (-) краса природи і 
мистецтва; (-) влада; (-) вірність принципам, ідеалам і переконанням.

На наступному етапі ми здійснили: 1) вимірювання ступеня вираже-
ності кожної з трьох виявлених тенденцій у ціннісній структурі кожного 
випробуваного загальної вибірки; 2) кореляційний аналіз отриманих ве-
личин з результатами дослідження рівня креативності на невербальному 
стимульному матеріалі (модифікована нами методика Ф. вільямса), а та-
кож зі шкалами «пізнавальні потреби» і «креативність» з методики сат. 
проте дослідження невербальної креативності вдалося провести лише 
на частині контрольної вибірки (82 особи) (табл. 2.5).

 Таблиця 2.5
результати кореляційного аналізу між ціннісними орієнтаціями, 

креативністю та пізнавальними потребами

вектор ціннісних 
орієнтацій

невербальна 
креативність (тест 

Ф. вільямса)

Пізнавальні 
потреби 

(сат)

креативність 
(сат)

творчість і 
самореалізація 

r = 0,334
p = 0,002
N = 80

r = 0,182
p = 0,001
N = 302

r = 0,325
p = 0,000
N = 296

гроші та кар’єра r = 0,008
p = 0,945
N = 78

r = 0,043
p = 0,454
N = 302

r = -0,106(?)
p = 0,068
N =296

кохання 
та сім’я

r = -0,248
p = 0,025
N = 80

r = -0,242
p = 0,000
N = 299

r = -0,227
p = 0,000
N = 293

отримані результати підтверджують нашу останню гіпотезу: два з 
трьох виявлених нами комплексів ціннісних орієнтацій математично до-
стовірно пов’язані з креативністю. так, старшокласники, які демонструють  
орієнтацію на цінності творчої й особистісної реалізації (продуктивності),  
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дійсно характеризуються креативністю (як в аспекті ефективності  
дивергентного мислення, так і на рівні особистісних установок), а також  
високими пізнавальними потребами. Щодо тих, хто надає перевагу цін-
ностям, пов’язаним зі «щастям в особистому житті», то тут має місце 
скоріше зворотна тенденція – відсоток креативних і допитливих осо-
бистостей в групі носіїв цієї ціннісної домінанти достовірно невисокий. 
«кар’єрно-фінансовий» тип орієнтацій виявився не пов’язаним із креа-
тивністю, що свідчить про виражену неоднорідність соціальної групи, 
представники якої зорієнтовані на матеріалізований соціальний успіх – 
до неї належать і високо-, і низкокреативні особистості.

інструментальні цінності
результати першої частини експерименту подано в таблиці 2.6.

 Таблиця 2.6
рейтинги інструментальних цінностей учнів – членів Ман україни, 

учасників III-го етапу конкурсу-захисту (ег) і однолітків кг
ег кг

1 цілеспрямований (р = 0,001) ↑ розумний
2 розумний вірний
3 чесний самодостатній
4 вірний чесний
5 вихований (р = 0,043) ↑ цілеспрямований (р = 0,001) ↓
6 самодостатній життєрадісний
7 вольовий відповідальний
8 життєрадісний сміливий
9 сміливий раціональний

10 відповідальний вольовий
11 толерантний (р = 0,032) ↑ вихований (р = 0,043) ↓
12 раціональний завжди зберігає самоповагу
13 завжди зберігає самоповагу толерантний (р=0,032) ↓
14 стриманий стриманий
15 великодушний насолоджується життям
16 поважає авторитети поважає авторитети
17 корисний корисний
18 здатний впливати на людей здатний впливати на людей
19 насолоджується життям великодушний
20 акуратний акуратний
21 скромний скромний
22 спонтанний спонтанний
23 слухняний слухняний

24 приймає життя таким, яким воно є 
(підпорядковується обставинам)

приймає життя таким, яким воно є 
(підпорядковується обставинам)

25 благочестивий (р = 0,043) ↑ потурає своїм бажанням (р = 0,000)
26 непримиренний благочестивий (р = 0,043) ↓
27 потурає своїм бажанням (р = 0,000) ↓ непримиренний
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відповідно до таблиці 2.6, з 27-ми інструментальних цінностей лише 
пʼять мають значущі міжрангові «дистанції». інші розходження між гру-
пами не є достовірними (для порівняння рейтингів застосовувався кри-
терій краскала–уолеса).

таким чином, середньостатистичний член маН україни значно біль-
шою мірою ніж представник контрольної групи цінує і культивує в собі: 
цілеспрямованість (самостійно визначає цілі та способи їх досягнен-
ня); вихованість (культурність, знання етикету й належної поведінки в 
різних ситуаціях); толерантність (відкритість для думки інших людей, 
терпимість до протилежних ідеалів і цінностей, здатність поважати інші 
погляди, звичаї, звички); благочестя (дотримується релігійної віри, має 
відповідні переконання). водночас він значно меншою мірою ніж його 
одноліток, який не зайнятий у дослідницьких проектах, «потурає власним 
бажанням» (тобто займається лише тим, що приносить задоволення).

відмінності за першою й останньою якостями в цьому ряду мають 
найбільш високий рівень значущості. отже, головною суттєвою відмін-
ністю груп постає самодисципліна, що є логічним і передбачуваним ре-
зультатом зазначеного етапу дослідженні.

Необхідно зазначити також той факт, що, на відміну від терміналь-
них цінностей, де достовірні відмінності між експериментальною та  
контрольною групами проявилися за 15-ма цінностями (з 25-ти запропо-
нованих для ранжирування), інструментальні цінності виступили як уста-
новки більш статичні, інертні та менш індивідуалізовані. це пов’язано з 
набагато більшим впливом на modus operandi (цінності-засоби) одного 
й того самого комплексу соціокультурних вимог, що мають практично 
універсальний характер. Щодо термінальних цінностей (цінності-цілі), 
то вони більш індивідуалізовані – суб’єкт вільніший в їх виборі.

Наявність серед значущих відмінностей вихованості, толерантнос-
ті та релігійних переконань можна пояснити також особливостями куль-
турного мікроклімату сімей, де ростуть і розвиваються діти, які орієн-
туються на дослідницьку та творчу діяльність.

результати другої частини експерименту подано в таблиці 2.7.
З таблиці 2.7 випливає, що іц школярів з високою і низькою креа-

тивністю розрізняються набагато більше ніж у попередньому випадку. 
середньостатистичний представник групи школярів з ознаками творчої 
обдарованості значно більшою мірою ніж його однолітки, які не прояв-
ляють схильності до неординарного бачення та самовираження, вважає 
важливим і необхідним проявляти себе в більшості ситуацій як люди-
на: вольова (тверда, здатна відстоювати своє, не відступати перед тис-
ком ззовні, витримувати агресію, долати будь-які перешкоди в реалізації 
своїх планів); як така, що насолоджується життям (прагне до різних 
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 Таблиця 2.7
рейтинги інструментальних цінностей у групах старшокласників 

з низьким і високим рівнем креативності
№ Мало креативні високо креативні
1 розумний розумний
2 вірний (р = 0,05) ↑ вольовий (р = 0,01) ↑
3 чесний самодостатній
4 самодостатній раціональний
5 вихований (р = 0,05) ↑ життєрадісний
6 цілеспрямований цілеспрямований
7 життєрадісний чесний
8 раціональний відповідальний
9 відповідальний насолоджується  життям (р = 0,002) ↑
10 корисний сміливий
11 поважає авторитети завжди зберігає самоповагу (р = 0,05) ↑

12
приймає життя таким, яким воно 
є (підпорядковується обставинам) 
(р = 0,04) ↑

вірний (р = 0,05) ↓

13 скромний (р = 0,001) ↑ здатний впливати на людей
14 слухняний (р = 0,002) ↑ толерантний
15 стриманий (р = 0,01) ↑ спонтанний (р = 0,04) ↑
16 великодушний великодушний
17 сміливий вихований (р = 0,05) ↓
18 вольовий (р = 0,01) ↓ корисний
19 толерантний потурає своїм бажанням

20 завжди зберігає самоповагу 
(р = 0,05) ↓

акуратний

21 здатний впливати на людей який поважає авторитети

22
потурає своїм бажанням приймає життя таким, яким воно 

є (підпорядковується обставинам) 
(р = 0,04) ↓

23 акуратний непримиренний

24 насолоджується життям 
(р = 0,002) ↓

стриманий (р = 0,01) ↓

25 спонтанний (р = 0,04) ↓ слухняний (р = 0,002) ↓
26 непримиренний благочестивий
27 благочестивий скромний (р = 0,001) ↓

задоволень); як така, що завжди зберігає самоповагу (піклується про 
власну репутацію, про «збереження обличчя», почутті власної гідності); 
спонтанна (схильна природно поводитися, одразу вільно виявляти влас-
ні думки й емоції).
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до того ж, він значно менше цінує (і не схильний культивувати в 
собі) такі інструментальні цінності й засоби досягнення цілей: скром-
ність (простота, не схильність звертати на себе увагу оточуючих); слух-
няність (дисциплінованість, старанність, підпорядкування правилам); 
стриманість (уникнення крайнощів у почуттях і вчинках, збереження 
самоконтролю); покірність (пасивне підпорядкування життєвим обста-
винам); вірність (відданість друзям, колективу, людини); вихованість 
(культурність, знання етикету та належної поведінки в різних ситуаціях).

смисложиттєві орієнтації
дослідження смисложиттєвих орієнтацій школярів з експеримен-

тальної (учні – члени маН україни) та контрольної груп також підтвер-
дило нашу гіпотезу, а саме: підлітки з ознаками інтелектуально-акаде-
мічної обдарованості відрізняються значно більшою здатністю до ціле-
покладання, самостійного формування тимчасової перспективи; вони 
більшою мірою відчувають інтерес до життя, відчувають її сенс і емо-
ційну насиченість, а також задоволені самореалізацією на конкретний 
момент (результативністю). вони схильні сприймати себе як сильну осо-
бистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати власне жит-
тя відповідно до своїх цілей і уявлень, а також здатна свідомо керувати 
обставинами свого життя і долею (табл. 2.8).

 Таблиця 2.8
таблиця порівняння показників сенсожиттєвих орієнтацій у 

експериментальній та контрольній групах

цінність ви-
бірка №

усеред-
нений 
ранг

стандартне
відхилення

t-критерій 
стьюдента

рівень 
значущості

Цілі в житті ег 160 29,5 6,37 t = 3,13 p = 0,01кг 101 27 4,52
Процес життя 
(цікавість життя)

ег 160 27,42 7,26 t = 2,02 p = 0,044кг 101 25,99 3,21
результативність 
життя

ег 158 22,24 5,2 t = 3,2 p = 0,002кг 101 19,94 2,94
локус контролю –
Я

ег 160 19,45 5,08 t = 7,12 p = 0,000кг 101 14,37 3,02
локус контролю – 
Життя

ег 159 28,5 6,46 t = 15 p = 0,000кг 101 16,3 4,48

таким чином, у нашому дослідженні ми вивчали можливі зв’язки 
ціннісних і смисложиттєвих орієнтацій старшокласників з рівнем і ха-
рактером обдарованості. так, у контексті термінальних цінностей нам 
вдалося встановити, що учні – члени маН україни, учасники III-го й 
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останнього етапу республіканського конкурсу науково-дослідних робіт 
(яких ми розглядали як представників інтелектуально-академічної об-
дарованості) мають достовірно іншу структуру ціннісних орієнтацій у 
порівнянні з контрольною групою. для них характерними є більша со-
ціально-етична зрілість, духовність, альтруїзм (соціоцентризм), мораль-
на чуйність, прагнення до високих ідеалів краси та гармонії на противагу 
цінностям гедонізму та кар’єризму. вони меншою мірою ніж представ-
ники контрольної групи мотивуються у своїй діяльності матеріальною 
винагородою і честолюбством.

важливим результатом дослідження є експериментальне підтвер-
дження наявності достовірного зв’язку між комплексом домінантних 
цінностей і креативністю, що свідчить на користь принципу холізму, від-
повідно до якого функціонує психіка. так, орієнтація на цінності про-
дуктивної творчої та особистісної реалізації позитивно пов’язана як з 
ефективністю дивергентного мислення (на невербальному стимульному 
матеріалі), так і з особистісною установкою на творчу та пізнавальну 
діяльність. домінанта цінностей, пов’язаних із самозбереженням і за-
довільними міжособистісними відносинами (здоров’я, любов, друж-
ба, щаслива сім’я), негативно пов’язана з креативністю. це опосеред-
ковано свідчить на користь тези, прихильником якої був в. дружинін: 
«творчість – дезадаптивна за своєю суттю» [36], а вищеназвані цінності 
(здоров’я, любов тощо) найбільшою мірою відображають базову людсь-
ку необхідність в адаптації.

Значно менш виражені, але також значущі відмінності між екс-
периментальною та контрольною вибірками отримано за результата-
ми дослідження сфери інструментальних цінностей, а саме: у системі  
іц школярів з ознаками обдарованості дійсно присутні певні особливос-
ті. важливим є факт значної подібності систем іц у дітей, як зайнятих, 
так і не зайнятих в науково-дослідницькій діяльності. так, лише 18 % від 
загальної кількості іц проявилися як такі, що значно різняться в обох 
групах, а середні частини обох рейтингів майже ідентичні, аж до повного 
збігу рангів багатьох цінностей.

більш точно і надійно підтвердилася гіпотеза про зв’язок іц з креа-
тивністю. «кращий спосіб дій в будь-якій ситуації» у старшокласників 
з ознаками творчої обдарованості дійсно істотно відрізняється від недо-
статньо креативних однолітків. цей «спосіб» дійсно відображає поведін-
кові особливості обдарованих дітей, які багато разів описані в літературі.

Зокрема а. матюшкін у своїй концепції «творчої обдарованості» 
[51] визначає особливий тип незалежності, особливу опірність, «резис-
тентність» творчих підлітків відносно неадекватних їх індивідуальності 
зовнішніх впливів (тобто один із проявів цінності «волі»).
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«Насолода життям» і прагнення до цього проявляється зокрема у  
вигляді ексцесів, які не завжди відображені в офіційних біографіях та-
лановитих людей, однак описані в неакадемічних і художніх джерелах.

особлива сензитивність і загострене почуття власної гідності, що 
виявляється в прагненні до «автентичності, відмові від пристосування, 
щоб зробити приємне іншим» [53], зафіксовані в цінності самоповаги. 
причому розвиток самоповаги дитини неможливий без попереднього 
включення його в групу референтних осіб, з боку яких він відчуває по-
вагу стосовно себе. орієнтація та вибір референтного кола може бути 
помилковою або запізнілою, а отже, тут також мають місце «ексцеси»  
і спотворення. прикладом може слугувати рефлексія л. толстого в одно-
му з фрагментів його «сповіді». «…двадцати шести лет я приехал после 
войны в петербург и сошелся с писателями. меня приняли как свое-
го, льстили мне. и не успел я оглянуться, как сословные писательские 
взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и 
уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться 
лучше. взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, 
которая ее оправдывала. я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и 
гордости. в писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. для того 
чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать 
хорошее и выказывать дурное. я так и делал. сколько раз я ухитрялся 
скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой на-
смешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл 
моей жизни. и я достигал этого: меня хвалили») [81].

варто зауважити, що передбачувано проявилася також цінність 
спонтанності, яку дж. морено вважав головним чинником креативності 
та творчості [52].

стосовно заперечення тих іц, які, на думку творчих підлітків, не 
заслуговують на увагу (слухняність, скромність, покірливість, вихова-
ність, стриманість, вірність), то цей факт цілком укладається в типовий 
портрет талановитого бунтаря-нонконформіста, егоцентрично орієнто-
ваного, який має ціннісне ставлення до власних здібностей і потребує 
не лише визнання з боку соціуму, а й відчуття власної суб’єктності,  
самоідентичності [53]. така спрямованість особистості може вступати в 
суперечності з вищеназваними цінностями. 

таким чином, можна стверджувати, що інструментальні цінності ви-
соко і низькокреативних старшокласників достовірно різняться в межах 
площини «я-соціум», а саме: іц школярів з ознаками творчої обдарова-
ності характеризуються передусім Его-спрямованістю, тобто обслуго-
вують потреби особистості-носія творчого потенціалу; цінності ж дітей, 
що не проявляють креативності, характеризуються як такі, що відпові-
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дають соціальному запиту та вимогам Супер-Его, у зв’язку з чим ця кате-
горія школярів апріорі має досить високий кредит довіри з боку соціуму.

2.2. результати апробації методики 
«особистісні фактори обдарованості»

відповідно до технічного завдання науково-дослідної роботи  
«Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних 
чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників», 
було створено методику діагностики особистісних факторів розвитку ін-
телектуальної обдарованості старшокласників (оФо). призначення цьо-
го психодіагностичного інструменту полягає у виявленні особистісних 
факторів (якостей, характерологічних особливостей, установок тощо), 
які як сприяють, так і перешкоджають реалізації інтелектуального та 
творчого потенціалу старшокласника (додаток 1).

З метою розв’язання зазначеного завдання було сформовано опиту-
вальник із 97 пунктів, до якого увійшли твердження, що відображають 
різні аспекти поведінки, характерної для потенційно обдарованих дітей, 
а також поведінкові особливості дітей із низькою пізнавальною актив-
ністю та недостатньою навчальною і творчою результативністю.

експериментальну апробацію тесту проводили на експерименталь-
ній і контрольній групах. представниками експериментальної групи (ег) 
стали учні – члени маН україни, призери конкурсу-захисту науково- 
дослідних і творчих робіт (N = 228). до контрольної групи (кг) увійшли 
учні старших класів гімназій і ліцеїв м. київ, які не мають успішного  
досвіду самостійного науково-творчого дослідження, відміченого висо-
кою оцінкою з боку експертного співтовариства (N = 198). 

до отриманих за підсумками апробації результатів було застосовано 
факторний аналіз (метод аналізу головних компонент, метод обертання 
факторів Varimax). «критерій відсіювання» р. кеттелла давав змогу взяти 
до розгляду від п’яти до семи факторів. після вивчення всіх можливих 
факторних моделей (п’яти-, шести- і семифакторна) було зроблено ви-
бір на користь п’ятифакторної моделі як основи для побудови найбільш 
оптимальної структури остаточної версії методики. З первинного ва-
ріанту опитувальника було виключено пункти, які не увійшли в жоден із 
факторів, унаслідок чого кількість тверджень становила 83.

На засадах кожного з п’яти виділених факторів було побудовано шка-
ли тесту та проведено необхідні верифікаційні процедури, а саме: пере-
вірка кожної шкали на внутрішню узгодженість за допомогою альфа- 
критерію кронбаха та перевірка на нормальний розподіл реакцій  
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всередині шкали за допомогою критеріїв асиметрії-ексцесу і критерію 
нормальності колмогорова–смирнова. також було проведено процедуру 
порівняння середньогрупових показників між ег і кг, оскільки виявлен-
ня значущих відмінностей між ними може свідчити на користь валіднос-
ті отриманих шкал (додаток 1).

За результатами перевірки на нормальний розподіл шкали було стан-
дартизовано в системі стенів (стандартних десяток), що дає змогу ви-
користовувати методику в практичній психодіагностиці. кожна з шкал 
отримала певну назву, а саме: «Надситуативна активність» (табл. 2.9), 
«творча дисфункціональність» (див. табл. 2.13), «схильність до ризи-
ку» (див. табл. 2.17) «репродуктивна активність» (див. табл. 2.21), «ін-
туїція» (див. табл. 2.25). до того ж, було подано інтерпретації високих і 
низьких рівнів вираженості якостей, що вимірюються. деталізовану по-
слідовність апробаційної процедури наведено нижче.

 Таблиця 2.9
шкала «надситуативна активність»

№ Запитання
2 я здатний постійно знаходити можливості для самовдосконалення
4 я люблю застосовувати (або перевіряти на практиці) нові ідеї та методи

11 Нові ідеї та знання я сприймаю з інтересом, тому що вони можуть 
допомогти мені досягнути успіху

12 я намагаюся уявити наочно нудну проблему (створити її образ) для того, 
щоб викликати зацікавленість

13 я часто проявляю свою прихильність до людини, незалежно від того, чи 
відповідає вона мені взаємністю

14 я з готовністю приймаю критику, якщо вона допомагає мені досягти 
досконалості

18 у майбутньому мені хотілося б зробити щось таке, що нікому не вдавалося 
до мене

21 коли я чим-небудь займаюся (проблемне завдання, проект, хобі тощо), то 
прагну досягти результату, який максимально наближений до ідеального

28 для мене невдача в справі – це передусім досвід, який в іншій ситуації 
допоможе мені досягти успіху

29
мене можуть надихати (стимулювати до творчості) проблеми, що 
повністю або частково перебувають за межами кола моїх звичайних 
завдань чи інтересів

36
час від часу я беруся за розв’язання так званих безнадійних проблем (або 
за розв’язання певних проблем, які не задовольняють мене), намагаючись 
знайти рішення більш точне і вірне

42 мені подобається розв’язувати навіть таку проблему, яка не має правильної 
відповіді
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№ Запитання

47 Зазвичай я схильний шукати нові способи виконання повсякденної 
рутинної діяльності

48 інтерес до самого себе завжди необхідний для людини
52 існує багато речей, з якими мені хотілося б проекспериментувати

54 часто найцікавіші люди або люди, які «заводять» інших – це ті, хто не 
боїться бути оригінальним і несхожими на інших

55 я надаю перевагу роботі, що передбачає зміни та подорожі, навіть якщо 
вона може бути небезпечною

56 саме процес роботи приносить мені більше задоволення, ніж навіть її 
успішний результат

59 я готовий захищати нетрадиційні (незагальноприйняті) рішення або 
методи, припускаючи при цьому можливість невдачі

61 під час подорожей я люблю відхилятися від відомих маршрутів

62
під час розв’язання моїх особистих проблем я вважаю, що краще 
покладатися на власні уявлення та погляди, а не на загальноприйняті та 
традиційні

66 я люблю ставити запитання про такі речі, про які інші люди не 
замислюються

68 цікавіше займатися складною проблемою, ніж розв’язувати просту
70 цікаво припустити що-небудь, щоб перевірити, чи правий я

73
беручись за розв’язання певної проблеми, я зазвичай розглядаю також 
неоднозначні (або мало обґрунтовані) ідеї, які не мають безпосереднього 
відношення до цього питання

76 мені було б цікаво знайти відповіді на запитання, які виникнуть у 
майбутньому

78 я люблю братися за нове, щоб подивитися, що з цього вийде

80 мені подобається міркувати про щось цікаве, про те, що ще нікому не 
спадало на думку

81 хороший учитель – це той, хто змушує думати про твій власний погляд 
на життя

основні статистики
1.	 перевірка надійності шкали за критерієм альфа–кронбаха по-

казала високий рівень її узгодженості: α = 0, 851.
2.	 перевірка на нормальність розподілу шкали (тестового показ-

ника) за допомогою критерію асиметрії й ексцесу та критерію колмо-
горова–смирнова дала задовільні результати: шкала відповідає вимогам 
нормального розподілу (табл. 2.10).

оскільки статистична перевірка шкали «Надситуативна активність» 
підтвердила її високу надійність, а також нормальний розподіл змінних, 
які її складають, це дає змогу розрахувати тестові норми (табл. 2.11).

 Продовження табл. 2.9
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3.	 порівняння середніх між ег і кг за t-критерієм стьюдента 
(табл. 2.12).

 Таблиця 2.12
результати порівняння середньогрупових показників між ег і кг 
за шкалою «надситуативна активність» за t-критерієм стьюдента

тестовий 
показник (шкала)

вибір-
ки № середнє 

значення
стандартне 
відхилення

t-критерій 
і рівень значущості

Надситуативна 
активність

ег 228 28,45 14,46 t = 4,47
р = 0,000кг 198 22,22 14,22

порівняння середньогрупових показників між експериментальною 
і контрольною вибірками показало, що між призерами маН україни і 
пересічними старшокласниками наявні значні відмінності за цим фак-
тором, що підтверджує достовірно більш високу надситуативну актив-
ність учасників конкурсу-захисту наукових і творчих робіт.

високі показники шкали «Надситуативна активність» відображають 
готовність і прагнення особистості вийти за межі будь-якої ситуації чи ін-
струкції, тобто здатність підніматися над рівнем вимог ситуації, ставити 
цілі («надлишкові» з точки зору основного завдання), долаючи зовніш-
ні та внутрішні обмеження діяльності. суб’єктові властиві: відкритість 
досвіду, допитливість, уява, висока пізнавальна потреба й активність,  
готовність до експериментування; «інтелектуальна зухвалість», готов-
ність взятися за нерозв’язне; інтерес до будь-яких нових ідей і бажання 

 Таблиця 2.10
результати перевірки шкали «надситуативна активність» 

на нормальність

тестовий 
показник 
(шкала)

№
критерій 

колмогорова–
смирнова

асимптотичне 
значення 

(двостороннє)

асиметрія ексцес

статис-
тика

ст. 
помилка 

статис-
тика

ст. 
помилка 

Надситуа-
тивна 
активність

428 1,026 0,345 -0,207 0,118 0,301 0,236

 Таблиця 2.11
нормативи шкали «надситуативна активність» у стенах

стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«сирі» 
бали

-4 і 
менше -3;  5 4–10 11–18 19–25 26–33 34–41 42–48 49–56 57 і 

більше
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їх перевірити, інтерес до складних (а не простих) завдань. також спо-
стерігається спонтанний і результативний вихід в суміжні проблеми 
(«бокове мислення» – за е. де боно), здоровий перфекціонізм, прагнення 
до ідеального рішення. до того ж, відзначається стабільна безкорислива 
захопленість чим-небудь, відхід від догм і канонів, допустимість безлічі 
відповідей на одне запитання, готовність до прийняття протилежної точ-
ки зору (якщо вона веде до істини), зокрема, якщо вона суперечить уста-
леним традиціям і тенденціям. Невдачу суб’єкт сприймає як корисний 
досвід. характерними є також орієнтація на власну систему критеріїв 
оцінки в разі допущення її неістинності; орієнтація на майбутнє (особли-
вий інтерес до проблем, які виникнуть у майбутньому). прихильність 
до вчителів, що заохочують прояв індивідуальності та суб’єктивності.  
За високого показника надситуативної активності зазвичай має місце ви-
сока креативність (когнітивна та (або) особистісна).

низькі показники шкали «Надситуативна активність» передбачають,  
що суб’єкт не схильний виходити за межі запропонованої, регламентованої  
активності, вважаючи, що краще виступати виконавцем заданих інструк-
цій та алгоритмів. Його влаштовує існуючий світ, він не схильний до 
змін в ньому і пошуку нових рішень. він повністю довіряє традиціям, 
нормам, авторитетам і відомим фактам, а тому не прагне перевірити на 
власному досвіді, чи правильно все це. можливі зміни в майбутньому і 
його невизначеність може викликати в суб’єкта почуття дискомфорту чи 
навіть тривогу. «ігри уяви» і безоглядні фантазії – не його стихія. силь-
ною стороною суб’єкта є здатність ефективно діяти в стабільному середо- 
вищі, що вимагає від нього реалізму та здорового глузду, дотримання 
«правил гри», опори на безумовні факти, інструкції, регламент і субор-
динацію, що робить його надійним і добросовісним працівником.

 Таблиця 2.13
шкала «творча дисфункціональність» 

№ Запитання
1 (-) мені здається, що людина може прожити життя так, як забажає
2 (-) я здатний постійно знаходити можливості для самовдосконалення

3 багато з найбільш важливих рішень приймають з огляду на неповну 
інформацію

4 (-) я люблю застосовувати (або перевіряти на практиці) нові ідеї та методи
7 успіх у справі не завжди приносить мені задоволення

14 (-) я з готовністю приймаю критику на свою адресу, якщо вона допомагає 
мені досягти досконалості

16 я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати, а які – ні
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№ Запитання
25 Навіть після прийняття рішення я відкладаю на потім його виконання
34 (-) я не боюся допуститися помилки
38 (-) я впевнений у собі

39 я не можу сказати, що я чимось особливо захоплений (з того, чим 
мені доводиться займатися в житті)

43 (-) мені здається, я можу цілком довіряти власним оцінкам

46 можливість того, що якась дрібниця піде «не за планом», змушує 
мене різко змінити рішення

49 лише несподівані обставини та деяке почуття небезпеки дають мені 
змогу мобілізувати свої сили

51 я не можу мислити спокійно та раціонально, якщо мені потрібно 
поспішно прийняти рішення 

64 (-) мабуть, я можу сказати, що я живу з відчуттям щастя

65 після того, як я прийняв рішення, то витрачаю багато часу, 
переконуючи себе, що воно було правильним

69 я витрачаю багато часу на дрібні справи, перед тим, як беруся за 
прийняття основного рішення

72 люди, які наполягають на відповіді або «так», або «ні», просто не 
знають, наскільки все насправді складно

74 коли мені потрібно прийняти рішення, я чекаю довгий час перед тим, 
як почати про нього думати

75 я часто відкладаю прийняття рішень до останнього моменту

77 я рідко реалізую власні плани до кінця, тому що часто переношу 
терміни їх виконання на більш пізній час

79 коли я приймаю рішення, то в мене виникає відчуття, ніби мені 
шалено не вистачає часу

82 коли я зіштовхуюся з важкою проблемою, то зазвичай песимістично 
оцінюю можливості знайти хороше рішення

основні статистики
1.	перевірка надійності шкали за критерієм альфа–кронбаха пока-

зала високий рівень її узгодженості: α = 0, 836.
2.	перевірка на нормальність розподілу шкали (тестового показни-

ка) за допомогою критерію асиметрії й ексцесу та критерію колмого-
рова–смирнова дала задовільні результати: шкала відповідає вимогам 
нормального розподілу (табл. 2.14).

оскільки статистична перевірка шкали «творча дисфункціональ-
ність» підтвердила її високу надійність, а також нормальний розпо-
діл змінних, які її становлять, це дає змогу розрахувати тестові норми  
(табл. 2.15).

 Продовження табл. 2.13
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3.  порівняння середньогрупових показників між ег і кг за 
t-критерієм стьюдента (табл. 2.16).

 Таблиця 2.16
результати порівняння середньогрупових показників між ег і кг 

за шкалою «творча дисфункціональність»  
за t-критерієм стьюдента

вибірки №
середнє 
значен-

ня

стандартне  
відхилення

t-критерій і рівень 
значущості

Шкала «твор- 
ча дисфункціо-
нальність»

ег 228 -12,5 13,82

кг 198 -6,31 13,84 t = 4,28
p = 0,000

порівняння середньогрупових показників між експериментальною 
та контрольною вибірками показало, що між призерами маН україни і 
звичайними старшокласниками існують значущі відмінності за цим фак-
тором, що підтверджує достовірно меншу творчу дисфункціональність 
(тобто значно більшу результативність) учасників конкурсу-захисту  
наукових і творчих робіт маН україни.

За високих показників творчої дисфункціональності для суб’єкта 
є характерною є наявність значних проблем з саморегуляцією власної  
діяльності. це проблема прокрастинації та труднощі з прийняттям та/або  

 Таблиця 2.14
результати перевірки шкали 

«творча дисфункціональність» на нормальність

тестовий
показник 
(шкала)

№
критерій 

колмогорова–
смирнова

асимпто-
тичне 

значення 
(двосторон-

нє)

асиметрія ексцес

статистика ст. 
помилка статистика ст. 

помилка 

творча 
дисфункціо-
нальність

428 0,970 0,304 0,131 0,118 -0,299 0,235

 Таблиця 2.15
нормативи шкали «творча дисфункціональність» у стенах

стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«сирі» 
бали

-38 і 
менше

-37; 
-31

-30;
-24

-23;
-17

-16; 
-10

-9; 
-3 -2; 4 5–11 12–18 19 і 

більше
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реалізацією будь-яких рішень. відзначається нерішучість, невпевненість 
у собі, страх перед помилками та невдачами, перед зовні зумовленими 
змінами ситуації. Наявна недовіра до себе, власної здатності адекватно 
оцінювати що-небудь, зокрема результати власної роботи. слабо роз-
винені навички самодисципліни, уміння планувати та раціонально ор-
ганізовувати власні робочий час і діяльність. результативність (ккд)  
в будь-якій роботі невисока. суб’єкт оцінює професійне майбутнє песи-
містично. можливими є прояви ліні, пасивності, непродуктивних витрат 
часу, схильності імпульсивно діяти методом проб і помилок. вкрай слабо 
вираженими є такі якості, як наполегливість, завзятість і послідовність. 
причому суб’єкт може мати як високий, так і низький творчий потенціал.

За низьких показників творчої дисфункціональності для суб’єкта 
характерними є розвинені навички саморегуляції та самодисципліни, що 
сприяє високій ефективності (результативності) в будь-якій діяльності, 
зокрема в науково-дослідницькій та аналітичній. Наявні такі якості, як 
висока й адекватна самооцінка, рішучість, ініціативність, упевненість, 
спокійне ставлення до помилок і невдач, завзятість і наполегливість. 
у суб’єкта добре сформовані потреба та звичка в усвідомленому пла-
нуванні діяльності, причому плани є реалістичними, деталізованими,  
ієрархічними і стійкими. мету діяльності та засоби їх досягнення суб’єкт 
обирає самостійно та вдумливо. відмічається гнучкість поведінки в разі 
виникнення труднощів і перешкод, що проявляється в своєчасному вне-
сенні в плани адекватних коректив. Необхідно зазначити, що за низьких 
показників творчої дисфункціональності суб’єкт може мати як високий, 
так і низький творчий потенціал.

 Таблиця 2.17
шкала «схильність до ризику»

№ Запитання
1 мені здається, що людина може прожити життя так, як забажає

5 (-) я намагаюся не висловлювати почуття відкрито тоді, коли це може 
призвести до будь-яких неприємностей (-)

6 для мене не дуже важливо, щоб інші поділяли мою точку зору

8 (-) у складних ситуаціях треба діяти вже перевіреними способами, 
оскільки це гарантує успіх (-)

19 (-) буває, що я соромлюся власних почуттів (-)

20 я часто йшов на розрахований ризик у минулому, і в майбутньому 
буду це також робити

22 (-) мені здається, що щасливе сімейне життя є більшою цінністю для 
людини, ніж улюблена робота (-)

27 я ніколи не ставлю перед собою мету досягнути досконалості в тому, 
чим я займаюся (навчання, робота, захоплення)



63

Розділ 2

№ Запитання
30 (-) Зазвичай мені буває важко приймати ризиковані рішення (-)
32 (-) я нервую, якщо не знаю, що станеться далі (-)
33 мені сподобалося б стрибати з парашутом 
34 я не боюся допустити помилку
38 я впевнений у собі
44 мені подобається швидка їзда 
53 я не прагну завжди уникати прикрощів 
57 (-) я рідко приймаю спонтанні рішення (-)

67 (-) я почуваюся краще, коли відчуваю щасливе відчуття спокою, 
стабільності та комфорту (-)

71 я майже завжди відчуваю в собі сили чинити так, як я вважаю за 
потрібне, незважаючи на наслідки 

основні статистики
1. перевірка надійності шкали за критерієм альфа–кронбаха показа-

ла задовільний рівень її узгодженості: α = 0, 685.
2. перевірка на нормальність розподілу шкали (тестового показни-

ка) за допомогою критерію асиметрії й ексцесу та критерію колмого-
рова–смирнова дала задовільні результати: шкала відповідає вимогам 
нормального розподілу (табл. 2.18).

 Таблиця 2.18
результати перевірки шкали «схильність до ризику» 

на нормальність

тестовий
показник 
(шкала)

№
критерій 

колмогорова–
смирнова

асимпто-
тичне зна-
чення (дво-
стороннє)

асиметрія ексцес

статистика ст. 
помилка статистика ст. 

помилка 
схильність 
до ризику 428 1,292 0,071 -0,291 0,118 -0,239 0,235

оскільки статистична перевірка шкали «схильність до ризику» під-
твердила її задовільну надійність, а також нормальний розподіл змінних, 
які її становлять, це дає змогу розрахувати тестові норми (табл. 2.19).

 
 Таблиця 2.19

нормативи шкали «схильність до ризику» в стенах
стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«сирі» 
бали

-14
 і менше

-13; 
-10 -9; -5 -4; -1 0–4 5–9 10–13 14–18 19–23 24 і 

більше

 Продовження табл. 2.17
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3. порівняння середньогрупових показників між ег і кг за 
t-критерієм стьюдента (табл. 2.20).

 Таблиця 2.20
результати  порівняння середньогрупових показників між ег і кг 

за шкалою «схильність до ризику» за t-критерієм стьюдента

вибірки № середнє 
значення ст.відхилення t-критерій і рівень 

значущості

Шкала 
«схильність 
до ризику»

ег 228 3,78 9,49 t = -0,897
p = 0,370кг 198 4,63 10,04

під час порівняльного аналізу не було виявлено значущих відмін-
ностей між групами за шкалою «схильність до ризику». це може вказу-
вати на те, що серед учасників конкурсу маН україни разом із групою 
школярів, схильних до ризику, є чимало тих, хто надає перевагу довго-
строковому та деталізованому плануванню життя та діяльності, зокрема 
з метою мінімізації  будь-яких ризиків. 

високі показники шкали «схильність до ризику» відображають го-
товність суб’єкта до прийняття ризикованих рішень і високу толерант-
ність до невизначеності. суб’єкт відчуває інтерес до життя (з усіма її 
прикрощами та невдачами) і до майбутнього. він не пов’язаний із тра-
диційними, консервативними світоглядними та професійними установ-
ками, не боїться невдач і поразок, зацікавлений у розгляді та реалізації  
(з власною участю і відповідальністю) новаторських і радикальних проек-
тів. На рівні особистісних якостей суб’єкту властиві: рішучість, смілість, 
незалежність і самодостатність, наявність власної системи критеріїв 
оцінки, самостійності думок, ненавіюваність, низький рівень піддатли-
вості груповому впливу (за винятком референтної групи); об’єктивність 
самооцінки й оцінки, упевненість у можливості самостійного проекту-
вання долі. суб’єкт досить байдужий до позиції «бути-як-всі», а тому не 
відчуває залежності від позиції «бути не таким як всі». проміжні неза-
довільні результати коригують, однак вони не впливають на стратегічні 
завдання і життєві установки суб’єкта. для нього також характерні: праг-
нення до особистісної та творчої самореалізації, високий рівень само-
прийняття, самоповаги; відчуття власної цінності; спонтанність у вияві 
почуттів, симпатій/антипатій, думок і ідей; відсутність страху виглядати 
«білою вороною», «невдахою», «диваком». 

низькі показники шкали «схильність до ризику» вказують на кон-
форміста, людину залежну від громадської думки, сугестивну, схильну 
слідувати всьому загальноприйнятому, а саме – нормам, стереотипам, 
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правилам і традиціям. самооцінка значною мірою визначається оцінками  
оточення. суб’єкт досить консервативний, обережний, уникає ризикова-
них дій і рішень, схильний прораховувати варіанти розвитку подій, щоб 
підстрахуватися, а також радиться з авторитетними особами. суб’єкт по-
гано переносить ситуації невизначеності, відчуває тривогу в умовах де-
фіциту необхідної інформації або її суперечливості. варто зауважити, що 
навіть за наявності творчого потенціалу не схильний його реалізувати.

 
 Таблиця 2.21

шкала «репродуктивна активність»
№ Запитання

9 перш ніж грати в нову гру (або розпочинати нову справу), я маю 
переконатися, що можу виграти (досягти успіху)

15 головне в нашому житті – це бути корисними людям, а не постійно 
шукати або створювати щось нове

17 будь-яку невдачу, навіть незначну, я сприймаю як поразку
23 критичні зауваження на мою адресу знижують мою самооцінку
24 краще я буду робити все як завжди, ніж шукати нові способи

27 я ніколи не ставлю перед собою мету досягти досконалості в тому, чим 
я займаюся (навчання, робота, захоплення)

35 я віддаю перевагу друзям, які завжди все роблять звичним 
(загальноприйнятим) способом

40 я не можу сказати, що я собі подобаюся

50 я уникаю «битися об заклад», навіть якщо я цілком упевнений у власній 
думці з даного питання

60 я намагаюся ніколи і ніде не бути «білою вороною»

63 якщо я одного разу знайшов відповідь на запитання, то я буду 
дотримуватися її, а не шукати інші варіанти відповіді

основні статистики
1. перевірка надійності шкали за критерієм альфа–кронбаха показа-

ла задовільний рівень її узгодженості: α = 0, 775.
2. перевірка на нормальність розподілу шкали (тестового показни-

ка) за допомогою критерію асиметрії й ексцесу та критерію колмого-
рова–смирнова дала задовільні результати: шкала відповідає вимогам 
нормального розподілу (табл. 2.22).

оскільки статистична перевірка шкали «репродуктивна активність» 
підтвердила її високу надійність, а також нормальний розподіл змінних, 
які її складають, то це дає змогу розрахувати тестові норми (табл. 2.23).

3. порівняння середніх між ег і кг за t-критерієм стьюдента  
(табл. 2.24).
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порівняльний аналіз не виявив значущих відмінностей між експе-
риментальною та контрольною вибірками за шкалою «репродуктивна  
активність». це свідчить про те, що серед учасників конкурсу маН украї-
ни є значна частка школярів виконавчого типу, схильних діяти виключно 
відповідно до запропонованої інструкції чи алгоритму, а також не схильних 
до самостійної (нестимульованої) пошукової активності.

ця шкала забезпечує додаткову перевірку результатів за шкалою 
«Надситуативна активність», а тому отримані показники за цими шкала-
ми розглядають комплексно.  

високі показники шкали «репродуктивна активність» вказують на 
людину, яка у своїй діяльності значною мірою зорієнтовані на єдине пра-
вильне рішення чи відповідь, ухиляючись від пошуку інших, нових чи 
більш оригінальних походів. суб’єкт надає перевагу чітким завданням,  
з чітко визначеними умовами, правилами, алгоритмами, за якими він 

 Таблиця 2.22
результати перевірки шкали «репродуктивна активність» 

на нормальність

тестовий
показник 
(шкала)

№
критерій 

колмогорова–
смирнова

асимптотичне 
значення 

(двостороннє)

асиметрія ексцес
статис-

тика
ст. 

помилка 
статис-

тика
ст. 

помилка 
репродуктивна 

активність 428 1,051 0,22 0,088 0,118 - 0,301 0,235

 Таблиця 2.23
нормативи шкали «репродуктивна активність» у стенах

стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«сирі»
бали

-19 
і менше

-18; 
-14

-13; 
-10 -9; -6 -5; -1 0–3 4–7 8–11 12–16 17 

і більше

 Таблиця 2.24
результати порівняння середніх між ег і кг за шкалою 
«репродуктивна активність» за t-критерієм стьюдента

вибірки № середнє 
значення

ст. відхи-
лення

t-критерій і рівень 
значущості

Шкала «репро- 
дуктивна  
активність»

ег 228 -1,3 9,075 t = -1,109
p = 0,268кг 198 -0,41 7,98
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може впевнено та безпомилково діяти. це характеризує його насамперед 
як сумлінного виконавця, консерватора та конвенціоналіста. Необхід-
ність виконувати високо творчу, не регламентовану чіткою інструкцією 
роботу викликають в суб’єкта тривогу, а невдачі, помилки та зовнішня 
критика можуть знижувати самооцінку і впевненість в собі. 

низькі показники за цією шкалою вказують на додаткові особистіс-
ні чинники, які посилюють творчий потенціал суб’єкта, відображений у 
надситуативній активності. якщо низький показник, отриманий за шка-
лою «репродуктивна активність», поєднується з високим результатом 
шкали «Надситуативна активність», то це підтверджує наявність потуж-
ного креативного потенціалу особистості. 

 Таблиця 2.25
шкала «інтуїція»

№ Запитання
10 часто буває так, що висловити власні почуття важливіше, ніж 

обмірковувати ситуацію
26 я переконаний, що варто довіряти власним передчуттям
31 я довіряю своєму першому враженню про людей
37 я часто слідую за своїми інстинктам, коли вирішую, як вчинити
41 я схильний вибирати ті дії, які мені підказує серце
45 інстинктивні почуття зазвичай допомагають мені знаходити розв’язання 

життєвих проблем
58 я думаю, що варто вірити у свій шанс, навіть коли обставини не 

на мою користь
64 мабуть, я можу сказати, що я живу з відчуттям щастя
83 Зазвичай я можу відчути, коли людина права чи неправа, 

навіть якщо не можу пояснити, звідки я це знаю

основні статистики
1. перевірка надійності шкали за критерієм альфа–кронбаха показа-

ла задовільний рівень її узгодженості: α = 0,680.
2. перевірка на нормальність розподілу шкали (тестового показни-

ка) за допомогою критерію асиметрії й ексцесу та критерію колмого-
рова–смирнова дала задовільні результати: шкала відповідає вимогам 
нормального розподілу (табл. 2.26).

оскільки статистична перевірка шкали «інтуїція» підтвердила її за-
довільну надійність, а також нормальний розподіл змінних, які її склада-
ють, то це дає змогу розрахувати тестові норми (табл. 2.27).

3. порівняння середніх між ег і кг за t-критерієм стьюдента  
(табл. 2.28).
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порівняння середньогрупових показників між експериментальною і 
контрольною вибірками підтвердило, що учні – члени конкурсу маН 
україни спираються на механізм інтуїції під час вибору рішення тією са-
мою мірою, як школярі, які не мають досвіду науково-дослідної роботи.  

високі показники за шкалою «інтуїція» вказують на людину, схиль-
ну в ситуаціях вибору, прийняття рішення та формування оцінки (думки) 
спиратися на механізм інтуїції, незалежно від того, наскільки обґрунто-
ваним є її використання в цій ситуації. інтуїтивно прийняте рішення або 
оцінка, що виноситься, можуть виявитися невірними. водночас схиль-
ність до використання механізму інтуїції під час вирішення складних за-
дач сприяє розвитку креативності.  

низькі показники за шкалою «інтуїція» вказують на людину, схиль-
ну в ситуаціях вибору, прийняття рішення та формування оцінки (дум-
ки) спиратися на раціонально або логічно обґрунтовані конструкції, 
зокрема, якщо для подібних схем недостатньо необхідної інформації.  
причому раціонально обґрунтоване рішення або оцінка можуть вияви-
тися невірними.

 Таблиця 2.26
результати перевірки шкали «інтуїція» на нормальність

тестовий
показник 
(шкала)

№
критерій 

колмогорова–
смирнова

асимптотич-
не значення 

(двостороннє)

асиметрія ексцес

статис-
тика

ст. 
помилка 

статис-
тика

ст. 
помилка 

репродуктивна 
активність 428 1,345 0,054 -0,19 0,118 - 0,387 0,235

 Таблиця 2.27
нормативи шкали «інтуїція» в стенах

стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«сирі»
бали

-9 
і менше -8; -6 -5; -3 -2; 0 1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16–18

 Таблиця 2.28
результати  порівняння середніх між ег і кг 

за шкалою «інтуїція» за t-критерієм стьюдента

вибірки № середнє 
значення

ст. 
відхилення

t-критерій і рівень 
значущості

Шкала 
«інтуїція»

ег 228 3,43 6,05 t = -0,994
p = 0,321кг 198 3,99 5,62
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середні показники за шкалою «інтуїція» свідчать про схильність 
людини узгоджувати інтуїтивні підходи до розв’язання проблем із раціо-
нально-логічними та зі здоровим глуздом.

2.3. Психотипологічні особливості обдарованих старшокласників, 
схильних до дослідницької діяльності

проблема вивчення й узагальнення індивідуальних відмінностей має 
давню історію. підґрунтям для створення типологій і класифікацій стали 
специфіка будови тіла, темперамент, особливості поведінки, схильність 
до певних захворювань, властивості нервової системи тощо. На сучасно-
му етапі існує декілька тисяч типологій. Фактично всі особистісні від-
мінності були включені теоретиками й емпіриками до певної типології. 
варто зауважити, що більшість таких типологій певною мірою перети- 
наються. класифікації відрізняються масштабом узагальнень, мірою внут-
рішньої узгодженості, класифікаційними підставами тощо. Найбільш уза-
гальнено можна виокремити теоретичні (умоглядні) та емпіричні (побудо-
вані на засадах експериментальних результатів) типології [44].

дослідження означеної проблеми було розпочато із вивчення узагаль-
нених характеристик (праці гіппократа про типи темпераменту і теофрас-
та, де узагальнено індивідуальні характерологічні особливості поведінки) 
і досі триває у сфері диференційної психології. підґрунтям узагальнення 
індивідуальних характеристик і виокремлення типів (класів) є положення 
про те, що, якщо групі людей властива стійка особистісна характеристика 
(або поєднання певних ознак), то це можна розглядати як «типове» для 
групи, і кожну людину, у якої відмічаються такі самі особливості, варто 
зарахувати до цієї групи [55]. саме цим можна пояснити популярність 
типологічного підходу у вивченні особистості, адже він є більш економіч-
ним в описі складних поєднань особистісних змінних. сутнісною рисою 
типологічного підходу є глобальне сприйняття особистості з поступовим 
узагальненням різноманіття індивідуальних форм до незначної кількості 
груп, які об’єднані навколо репрезентативного типу [44].

у дисертаційному дослідженні о. абельської наголошено, що проб-
лему типологізації варто вивчати у двох взаємозв’язаних і взаємодопов-
нюючих аспектах: загально-психологічному (теоретико-експеримен-
тальному) та диференційно-психологічному (практико-тестологічному). 
На думку дослідниці, у контексті психологічних типологічних дослі-
джень можна виокремити два напрями – феноменологічний (інтуїтив-
ний та концептуальний підходи) і доказовий (природничо-наукові та 
психологічні типології). для першого напряму характерним є створення  



Розділ 2

70

«умоглядних» типологій, довільний вибір критеріїв типологізації, від-
сутність процедури операціоналізації виокремлених критеріїв і типів. 
представники доказового напряму під час побудови типологій викорис-
товують об’єктивні критерії (табл. 2.29) [1, с. 20–22].

викладені вище результати здійсненого теоретичного аналізу пробле-
ми підтверджують, що психодіагностика обдарованості нині розвивається 
в напрямі розширення спектру конструктів, що вивчаються (психофізіоло-
гічних процесів, особистісних і когнітивних якостей). Не менш важливим, 
на нашу думку, є дослідження взаємозв’язку типу особистості та її обдаро-
ваності. у вищеозначеному контексті цікавим є використання індикатора 
типів к. бріггс та і. бріггс-майєрс у роботі з обдарованими дітьми.

опитувальник MBTI (індикатор типів майєрс–бріггс) створено на заса-
дах теорії психологічних типів к. Юнга. перший варіант опитувальника було  
опубліковано ще у 1944 році. відтоді опитувальник неодноразово вдоскона-
лювали й зараз він має декілька варіантів (forms A, B, C, F, G, M, Q) [105].

опитувальник MBTI дає змогу зарахувати досліджуваного (респон-
дента) до одного з шістнадцяти типів на базі переваг за чотирма шкалами 
[21, с. 228]: екстраверсія – інтроверсія (extravert – introvert), сенсорика – 
інтуїція (sensor – intuitive), мислення – відчуття (thinker – feeler), суджен-
ня – перцепція (judgement – perceptive):

 – екстраверсія (E) – орієнтація на зовнішній світ;
 – інтроверсія (I) – орієнтація на внутрішній світ;
 – сенсорика (S) – збір інформації спираючись на факти, що фік-

сують органи чуття;
 – інтуїція (I) – збір інформації спираючись на «шосте чуття», інте-

рес до потенційних можливостей;
 – мислення (T) – прийняття рішень на базі логічних висновків;
 – відчуття (F) – прийняття рішень на засадах особистих або загаль-

ноприйнятих цінностей;
 – судження (J) – використання під час взаємодії із зовнішнім сві-

том власного способу прийняття рішень (мислення – відчуття), що вияв- 
ляється у прагненні вести організований і спланований спосіб життя;

 – перцепція (P) – використання під час взаємодії із зовнішнім світом 
свого способу сприйняття (сенсорика – інтуїція), що виявляється у праг-
ненні вести гнучкий і спонтанний спосіб життя [1, с. 48–50].

таким чином, опитувальник показує переваги особистості у наступ-
них сферах: спрямування уваги (екстраверсія – інтроверсія), сприйняття 
інформації (сенсорика – інтуїція), прийняття рішень (мислення – відчут-
тя), взаємодія із зовнішнім світом (судження – перцепція.)

Західні дослідники широко використовують опитувальник MBTI, 
однак варто зауважити низький інтерес вітчизняних дослідників до  
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методики. водночас у численних закордонних дослідженнях було неод- 
норазово підтверджено надійність і валідність опитувальника [21]  
та отримано цікаві результати.

Зокрема, о. абельською у дисертаційній роботі «типологическое ис-
следование психического склада личности» (2006 р.; укр. – «типологічне 
дослідження психічного складу особистості») [1] здійснено психомет-
ричну перевірку надійності та валідності перекладеної методики під час 
вивчення психічного складу особистості (MBTI (F)) на російській вибірці 
(N = 531). дослідниця емпірично підтвердила варіативність типологічної 
структури серед населення, що зумовлено етнічною приналежністю, ві-
ком, статтю та професією. так, о. абельська встановила кореляцію типів 
MBTI із професійними перевагами, тобто: визначено типи, які демон-
струють чітке прийняття або заперечення певних видів професій, а також 
типи, які не мають чітко виражених професійних переваг [1, с. 145].

На думку дослідників, психологічний тип (MBTI) пов’язано зі здіб-
ностями та досягненнями особистості. так, інтровертовані та інтуїтивні 
типи демонструють більші академічні успіхи у порівнянні з екстраверто-
ваними, зорієнтованими на сенсорний тип збирання інформації, типами. 
окрім того, мисленнєві типи досягають кращих успіхів у виконанні ло-
гічних завдань, а чуттєві легше налагоджують відносини з іншими людь-
ми [106, с. 71].

так, к. міллс та в. паркер емпірично підтвердили відмінність типів 
(MBTI) обдарованих від учнівського загалу під час вивчення американсь-
ких та ірландських підлітків. більшість обдарованих мають високі ре-
зультати за шкалою інтуїції, вони більш інтровертовані та мисленнєво 
розвинені [103, с. 1–16]. дослідники встановили, що обдаровані діти 
в молодшому віці під час прийняття рішень спираються на відчуття,  
у старшому – на мислення [100, с. 28–31]. у контексті взаємодії із зов-
нішнім світом варто зауважити, що більшість обдарованих надає пере-
вагу перцепції над судженням [106, с. 71].

для обдарованих учнів характерними є уподобання абстрактного й 
теоретичного характеру, а учнівський загал віддає перевагу прагматич-
ному та фактуальному. обдаровані переважно належать до раціонально-
го типу, проте ірраціональний тип зустрічається серед них частіше, ніж 
серед учнівського загалу [47, с. 455].

відмічаючи значну кількість досліджень, присвячених вивченню 
особистісних характеристик обдарованих, у. сак вказує, що деякі дос- 
лідники не погоджуються з вищенаведеними фактами. це, на думку 
вченого, може бути пов’язано як з особливістю проведення процедури  
тестування, так і з неврахуванням під час аналізу віку, статі, академіч-
них успіхів тощо. Згідно з проведеним власним дослідженням (N = 5723) 
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у. сак визначає, що 71,6 % обдарованих в отриманні інформації надають 
перевагу інтуїції (серед пересічних учнів – 31,9 %). дослідник встановив 
приблизно однаковий розподіл типів у діадах мислення – відчуття та екс-
траверсія – інтроверсія. Зокрема, 53,8 % респондентів надають перевагу 
у прийнятті рішень мисленню, 46,2 % – відчуттям; 51,3 % опитаних є 
екстравертами, 48,7 % – інтровертами. На відміну від учнівського загалу, 
обдаровані діти під час взаємодії із зовнішнім світом надають перевагу 
перцепції (60,1 %). таким чином, згідно з даними у. сака, можна скласти 
узагальнений тип обдарованої особистості: ENTP. пересічну особистість, 
за даними дослідника, характеризує тип ESFJ. типологію обдарованих 
відповідно до виду обдарованості дослідник не аналізував [106, с. 75–76].

у нашому дослідженні до ег (загальна кількість учасників –  
213 учнів) були включені учасники ііі-го етапу конкурсу захисту нау-
ково-дослідних робіт маН україни, оскільки вони послідовно, само-
стійно, активно та результативно займаються науково-дослідницькою  
діяльністю, а також досягають високих академічних успіхів. окрім 
того, у дослідженнях також було отримано підтвердження високої креа-
тивності учнів – членів маН україни [13]. до кг, (загальна кількість 
учасників – 237 учнів) були включені учні закладів загальної середньої  
освіти, які не мають означених успіхів.

аналіз результатів дослідження засвідчує, що загалом учасники ег 
тяжіють до таких переваг: екстраверсія, інтуїція, мислення, судження. 
проте статистично значущих відмінностей між учасниками ег і кг (як 
загалом, так і окремо за статями) виявлено не було (табл. 2.30). відмін-
ності між групами були виявлені лише в діаді екстроверсія – інтроверсія 
(на рівні статистичної тенденції, р = 0,026).

 Таблиця 2.30
вираженість функцій психотипів учасників ег і кг

Шкала
ег кг

дівчата 
(%)

хлопці 
(%)

разом 
(%)

дівчата 
(%)

хлопці 
(%)

разом 
(%)

Extraversion 64,3 41,7 55,4 53,4 39,1 45,1
Introversion 35,7 58,3 44,6 46,6 60,9 54,9
Sensing 49,6 48,8 49,3 47,6 56,4 52,7
Intuition 50,4 51,2 50,7 52,4 60,9 47,3
Thinking 62 81 69,5 48,5 73,7 63,7
Feeling 38 19 30,5 51,5 26,3 35,9
Judging 65,1 52,4 60,1 46,6 47,4 46,8
Perceiving 34,9 47,6 39,9 53,4 52,6 53,2
N 129 84 213 103 133 237
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у таблиці 2.31 подано розподіл респондентів ег і кг за 16-ма 
типами MBTI. більшість учасників ег тяжіють до таких типів, як: 
ESTJ (14,6 % опитаних) та ISTJ (11,3 % опитаних). для представни-
ків означених типів характерними є цілеспрямованість, працьовитість, 
дисциплінованість, практичність, уміння спланувати й організувати  
діяльність. вони перфекціоністи, ретельні, акуратні та відповідальні 
під час виконання завдання. у процесі прийняття рішення вони воліють 
спиратися на факти, а не на інтуїцію. окрім цього, вони консервативні,  
а в роботі схильні орієнтуватися на результат, а не на процес. Наймен-
ше серед учасників було представників типів ISFP та ESFP – по 0,9 %  
опитаних (табл. 2.31).

 Таблиця 2.31
розподіл типів серед учасників ег

тип
ег

дівчата (%) хлопці (%) разом (%)
ISTP 6,2 10,7 8
ISTJ 7,8 16,7 11,3
ISFP 0,8 1,2 0,9
ISFJ 2,3 2,4 2,3
INTP 6,2 10,7 8
INTJ 4,7 10,7 7
INFP 5,4 4,8 5,2
INFJ 2,3 1,2 1,9
ESTP 3,1 6 4,2
ESTJ 17,8 9,5 14,6
ESFP 0,8 1,2 0,9
ESFJ 10,9 1,2 7
ENTP 5,4 9,5 7
ENTJ 10,9 7,1 9,4
ENFP 7 3,6 5,6
ENFJ 8,5 3,6 6,6
N 129 84 213

цікавим є аналіз результатів діагностики з використанням підхо-
ду, запропонованого д. кейрсі. спираючись на дослідження к. біггс та 
і. бріггс-майєрс, дослідник виокремив чотири групи підтипів, називаю-
чи їх темпераментами: NT, NF, SJ, SP [57]. у таблиці 2.32 подано розпо-
діл респондентів ег і кг за типами темпераменту. більшість юнаків ег 
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є представниками NT (інтуїтивно-логічного) темпераменту. особистості  
з таким типом темпераменту вирізняються прагненням до наукового 
пізнання, критичністю, самостійністю дій і рішень, перфекціонізмом,  
неприйняттям авторитетів та незалежністю мислення. вони здатні осяг-
нути проблему загалом, а також здатні ефективно діяти в умовах дефіци-
ту інформації. 

дівчата з ег і хлопці з кг переважно є представниками SJ (сенсорно- 
раціонального) темпераменту. особистостей із таким темпераментом 
можна охарактеризувати як ефективних практиків, здатних працювати 
послідовно, цілеспрямовано, організовано та структуровано. у житті 
вони обов’язкові та дисципліновані, конформні, реалістичні. Натомість 
більшість дівчат з кг є представниками SP (сенсорно-ірраціонального) 
темпераменту. такі особистості є оптимістичними, творчими натурами, 
які цінують свободу й уникають рутинної роботи. Найчастіше вони є 
нонконформістами у ситуаціях невизначеності схильні до ризику й не-
залежної поведінки.

 Таблиця 2.32
розподіл темпераментів учасників ег і кг

темпера-
мент

ег кг
дівчата 

(%)
хлопці 

(%)
разом 

(%)
дівчата 

(%)
хлопці 

(%)
разом 

(%)
NT 27,1 38,1 31,5 22,3 32,3 27,8
NF 23,3 13,1 19,2 30,1 11,3 19,4
SP 10,9 19 14,1 33 20,3 18,1
SJ 38,8 29,8 35,2 14,6 36,1 34,6

цікавою для аналізу є комбінаційна таблиця переможців конкурсу- 
захисту робіт маН україни та психотипів учасників ег (табл. 2.33). 
вище було зазначено, що більшість учасників було зараховано до типу 
ESTJ (14,6 % опитаних). проте, якщо до аналізу включити лише пере-
можців ііі-го етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
них робіт учнів – членів маН україни, то виявиться, що перші три 
призові місця найчастіше займали представники ENTJ та ESTJ типів  
(по 9 осіб). представники цих типів – це самостійні, рішучі, впевнені 
у собі люди, екстраверти, консервативні, перфекціоністи, вимогливі до 
себе й оточуючих. під час прийняття рішень вони керуються логікою,  
є наполегливими у досягненні мети. це енергійні, рішучі та діяльні типи, 
що пояснює їх успішність у різноманітних конкурсах. Необхідно заува-
жити, що жодного представника типів ESTP та ISFJ серед переможців 
конкурсу (серед учасників ег) не було.
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 Таблиця 2.33
комбінаційна таблиця переможців  

конкурсу-захисту робіт Ман україни та психотипів

місце
тип

усього

EN
FJ

EN
FP

EN
TJ

EN
TP

ES
FJ

ES
FP

ES
TJ

ES
TP

IN
FJ

IN
FP

IN
TJ

IN
TP

IS
FJ

IS
FP

IS
TJ

IS
TP

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2 1 2 2 3 2 0 3 0 1 1 0 3 0 1 4 2 25
3 5 3 7 1 4 1 6 0 2 3 7 4 0 0 3 1 47
решта 8 7 11 10 9 1 22 9 1 7 7 9 5 1 17 14 138

14 12 20 15 15 2 31 9 4 11 15 17 5 2 24 17 213

аналіз комбінаційної таблиці переможців конкурсу-захисту маН 
україни й типів темпераменту (табл. 2.34) показує, що більшість учасни-
ків, які зайняли три перші призові місця, є представниками NT (інтуїтивно- 
логічного) типу темпераменту (40 % від загальної кількості перемож-
ців – учасників ег). Необхідно зауважити, що для особистостей цього 
типу характерною є орієнтацією на наукове пізнання та науковий пошук. 
це раціональні, об’єктивні, незалежні від думки авторитетів люди, пер-
фекціоністи. вони воліють оцінювати ситуацію, спираючись на власні 
уявлення та критерії. їх здібності до навчання мають вищий за середній 
рівень. для них характерна наполегливість у досягненні мети, схильність  
до прийняття рішення на базі логічних висновків. а розвинене уміння 
розв’язувати абстрактні проблеми постає передумовою для успішного 
виконання науково-дослідної роботи.

 Таблиця 2.34
комбінаційна таблиця переможців конкурсу-захисту робіт 

Ман україни та типів темпераменту
темперамент усьогоNF NT SJ SP

переможці

1,00 0 3 0 0 3
2,00 5 8 9 3 25
3,00 13 19 13 2 47
4,00 23 37 53 25 138

усього 41 67 75 30 213

під час аналізу взаємозв’язку функцій психотипів (E–I, S–N, T–F, 
J–P) учасників ег із відділенням маН україни статистично значущих 
зв’язків виявлено не було. водночас було виявлено залежність вираже-
ності функції S–N (р = 0,037) у дівчат – членів маН україни залежно 
від відділення. так, гуманітарним наукам надають перевагу учасниці, які 
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в процесі сприйняття інформації орієнтуються на інтуїцію. у юнаків –  
членів маН україни функції психотипів не пов’язані з відділеннями.

окрім цього, було виявлено взаємозв’язок прояву функції S–N  
(р = 0,009) з успішністю в конкурсі: переможці надають перевагу інтуїції 
над сенсорикою у процесі сприйняття інформації.

таким чином, аналіз емпіричних даних дає змогу стверджувати, що 
учні, схильні до дослідницької діяльності, вирізняються серед учнівсько-
го загалу. порівняння результатів діагностики учнів – членів маН украї-
ни та обдарованих учнів (закордонні дослідження) також підтверджують 
їхню відмінність. На нашу думку, це пов’язано зі специфікою конкурсу-
захисту та особливостями підготовки дослідницьких проектів. участь у 
подібних проектах потребує від учнів не стільки прояву рис, властивих 
інтелектуально обдарованим (орієнтація на інтуїцію, розвинене абстрак-
тне мислення, розвинена здатність до оцінки, критичність, нонконфор-
мізм, самостійність мислення тощо), скільки прояву рис, властивих «ака-
демістам»: обов’язковість, регламентованість, орієнтація на результат,  
а не процес, вищий за середній рівень навчальних здібностей, розвинене 
конвергентне мислення, підвищена раціональність і водночас недовіра 
до інтуїції. отже, у контексті розгляду особливостей обдарованих учнів, 
схильних до дослідницької діяльності, можна констатувати прояв інте-
лектуальної обдарованості через академічну.

2.4. Професійні схильності інтелектуально обдарованих 
старшокласників

потреба суспільства в обдарованих індивідах, які спроможні адап-
туватися до швидкоплинних умов і реалізувати наявний потенціал, зу-
мовлює необхідність модернізації наявних і пошуку нових підходів до 
психолого-педагогічного забезпечення діагностики та підтримки об-
дарованості. актуальною постає оптимізація навчально-виховного 
процесу в закладах загальної середньої освіти, спрямована не лише на 
ідентифікацію обдарованості, а й на підготовку обдарованої особистос-
ті до професійного самовизначення. Зазначене безпосередньо відпо-
відає цілям і завданням модернізації сучасної системи загальної осві-
ти. діагностику професійного самовизначення нині виокремлюють як  
пріоритетний, системотвірний структурний компонент профорієнтації,  
що взаємопов’язаний з її іншими компонентами: професійною інформа-
цією, професійним вихованням, професійною консультацією.

Наукові теорії, підходи та концепції обдарованості (о. антонова, 
д. богоявленська, о. кульчицька, Н. лейтес, в. моляко, р. семенова- 
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пономарьова, б. теплов, о. Щебланова та ін.) засвідчують, що обдаровані 
є особливою категорією дітей. обґрунтовані дослідниками типові особ-
ливості обдарованих дітей безперечно впливають на їх самовизначення 
в майбутній професії. Зокрема, це розвинені здібності в багатьох сферах, 
різноспрямовані інтереси, перфекціонізм, самостійність, нерівномірність 
розвитку, критичність мислення, особливості системи ціннісних орієнтацій 
тощо. психічний розвиток обдарованих учнів є нерівномірним, що впливає 
на професійне самовизначення. окрім того, прояв і розвиток обдарованості 
в старшому шкільному віці характеризується значною індивідуальністю. 
За успішного розв’язання обдарованим старшокласником проблеми про-
фесійного самовизначення розвинені інтереси слугують основою для са-
мостійного й обґрунтованого вибору професії. проте, попри вищезазначе-
не, обдаровані старшокласники часто не можуть визначитися щодо свого 
професійного майбутнього. Згадані труднощі можуть бути пов’язані з ви-
соким рівнем розвитку в обдарованих старшокласників здібностей у бага-
тьох галузях. усвідомлення обдарованості (інтелектуальної, творчої тощо) 
надає дитині перевагу перед однолітками в багатьох видах професійної  
діяльності, упевненість у власних силах. до того ж, розуміння можливості 
досягнення успіху в різних видах діяльності значно ускладнює саму проб-
лему вибору через більшу кількість можливих варіантів.

однією з найпоширеніших діагностичних методик для вивчення 
схильностей особистості до певної професії є методика дж. голланда. 
відмінності в особистісних і когнітивних особливостях людей, їх схиль-
ності до певних видів діяльності було покладено дослідником в основу 
створення типології професійної спрямованості. так, дж. голланд об-
ґрунтував шість особистісних типів (та відповідні їм типи професійних 
середовищ): артистичний; підприємницький; інтелектуальний; конвен-
ціональний; реалістичний; соціальний. дослідниками м. бендюковим та 
і. соломіним [18] було узагальнено описи означених типів (табл. 2.35).

 
 Таблиця 2.35

типи професійної спрямованості особистості

тип особливості
особистості орієнтація Професійне 

середовище

а
рт

ис
ти

чн
ий

(а
-т

ип
)

уява й інтуїція, емоційно 
складний погляд на 
життя, незалежність, 
гнучкість і оригінальність 
мислення, розвинені 
рухові здібності

емоції та почуття, само-
вираження, творчі занят-
тя, уникнення діяльності, 
що вимагає фізичної 
сили, регламентованого 
робочого часу, дотриман-
ня правил і традицій

образотворче мистецтво, 
музика, література. 
розв’язання проблем, які 
вимагають художнього 
смаку й уяви
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тип особливості
особистості орієнтація Професійне 

середовище

п
ід

пр
иє

мн
иц

ьк
ий

(е
-т

ип
)

енергійність, екстравер-
тованість, імпульсивність, 
ентузіазм, підприєм-
ливість, агресивність, 
готовність до ризику, 
оптимізм, упевненість у 
собі, переважання мовних 
здібностей, хороші орга-
нізаторські якості

лідерство, визнання, 
керівництво, влада, осо-
бистий статус, уникнення 
занять, що вимагають 
посидючості, тривалої 
клопіткої праці, рухових 
навичок і концентрації 
уваги, інтерес до економі-
ки та політики

вирішення неясних за-
вдань, спілкування з 
представниками різних 
типів у різноманітних си-
туаціях, що вимагає вмін-
ня розбиратися в мотивах 
поведінки інших людей і 
красномовства

ін
те

ле
кт

уа
ль

ни
й 

(і-
ти

п) аналітичний розум, 
незалежність й ори-
гінальність суджень, 
гармонійний розвиток 
мовних і математичних 
здібностей, критичність, 
допитливість, схильність 
до фантазії, інтенсивне 
внутрішня життя, низька 
фізична активність

ідеї, теоретичні цінності, 
розумова праця, вирі-
шення інтелектуальних 
творчих завдань, що ви-
магають абстрактного 
мислення; відсутність 
орієнтації на спілкування 
в діяльності, інформацій-
ний характер спілкування

Наука. вирішення задач, 
що вимагають абстрак-
тного мислення і творчих 
здібностей. міжосо-
бистісні відносини віді-
грають незначну роль, 
хоча необхідно вміти 
передавати та сприймати 
складні ідеї

ко
нв

ен
ці

он
ал

ьн
ий

(с
-т

ип
)

Здібності до обробки чис-
лової інформації, стерео- 
типний підхід до розв’я-
зання проблем, консерва-
тивний характер, залеж-
ність, дотримання звичаїв 
і традицій, конформність, 
старанність, розвинені ма-
тематичні здібності

порядок, чітко розписа-
на діяльність, робота за 
інструкцією, заданими 
алгоритмами, уникнення 
невизначених ситуацій, 
соціальної активності та 
фізичного напруження, 
прийняття позиції керів-
ництва

економіка, зв’язок, роз-
рахунки, бухгалтерія, 
діловодство, професії, що 
вимагають здібностей до 
обробки рутинної інфор-
мації та числових даних

ре
ал

іс
ти

чн
ий

(R
-т

ип
)

активність, агресивність, 
діловитість, наполегли-
вість, раціональність, 
практичне мислення, 
хороші рухові навички, 
просторова уява, технічні 
здібності

конкретний результат, 
речі, предмети і їх прак-
тичне використання, 
заняття, що вимагають 
фізичного розвитку, 
спритності, відсутність 
орієнтації на спілкування

техніка, сільське госпо-
дарство, військова справа. 
вирішення конкретних 
завдань, що вимагають 
рухливості, рухових умінь, 
фізичної сили. соціальні 
навички потрібні в міні-
мальній мірі та пов’язані  
з прийомом-передачею 
обмеженої інформації

со
ці

ал
ьн

ий
(S

-т
ип

)

уміння спілкуватися, 
гуманність, здатність до 
співпереживання,  
активність, залежність від 
оточуючих і громадської 
думки, пристосування, 
вирішення проблем з опо-
рою на емоції та почуття, 
переважання мовних  
здібностей

люди, спілкування, вста-
новлення контактів із 
оточуючими, прагнення 
вчити, виховувати, уник-
нення інтелектуальних 
проблем

освіта, охорона здоров’я, 
соціальне забезпечення, 
обслуговування, спорт. 
ситуації та проблеми, 
пов’язані з умінням роз-
биратися в поведінці 
людей, що вимагає по-
стійного особистого 
спілкування, вміння пере-
конувати

 Продовження табл. 2.35
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дослідник стверджував, що професійна реалізація особистості буде 
найбільш успішною за умови сумісності професійного середовища й 
особливостей особистості.

Згідно з теорією дж. голланда, описані вище типи згруповані у 
вигляді шестикутника, у якому поряд розміщені сумісні типи профе-
сійних типів і середовищ у круговому порядку, починаючи з верхньо-
го лівого кутка: реалістичний – інтелектуальний – артистичний – со-
ціальний – підприємницький – конвенціональний (англ. – RIASEC)  
(рис. 2.1). відстань між типами відображає міру схожості між типами: 
найбільша між сусідніми типами, найменша – із типами на протилежно-
му кінці шестикутника.

 

Артистичний 

Інтелектуальний Реалістичний  

Конвенціональний 

Підприємницький Соціальний 

Рис. 2.1. схема сумісності професійних типів за дж. голландом

таким чином, представники реалістичного типу зорієнтовані на робо-
ту з конкретними матеріальними об’єктами та їх практичним застосуван-
ням. близькі до нього представники інтелектуального типу зорієнтовані 
на розумову, пошуково-дослідницьку працю. представники артистич-
ного типу ухиляються від регламентованих, чітко структурованих видів  
діяльності й надають перевагу заняттям, що дають змогу виразити влас-
ну індивідуальність. соціальний тип надає перевагу видам діяльності, 
які надають можливість встановити тісний контакт із соціальним середо- 
вищем. близький йому підприємницький тип надає перевагу таким 
видам діяльності, які дають змогу реалізувати потяг до пригод, влас-
ну енергію та наполегливість. представники конвенціонального типу  
надають перевагу структурованій регламентованій діяльності [37].

гіпотезою нашого дослідження було припущення про взаємозв’язок 
функцій психотипів (MBTI) та типів темпераменту (д. кейрсі) із ти-
пологією дж. голланда. у дослідженні до вибірки (загальна кількість 
учасників – 190 учнів) були включені учасники третього етапу конкурсу- 
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захисту науково-дослідних робіт маН україни, оскільки вони послідов-
но, самостійно, активно та результативно займаються науково-дослід-
ницькою діяльністю, а також мають високі академічні успіхи.

За результатами діагностичного обстеження було встановлено, що 
учасники конкурсу-захисту науково-дослідних робіт найбільше тяжіють 
до артистичного (32,3 % респондентів), підприємницького (23,3 %) та ін-
телектуального (20,1 %) професійних типів і відповідних їм професійних 
середовищ (рис. 2.2). З-поміж означених типів також найбільша кількість 
учасників, які зайняли призові місця в конкурсі. перші три призові міс-
ця зайняли 31,4 % учасників, зарахованих до артистичного типу, 25,7 % 
учасників, зарахованих до підприємницького типу, і 22,9 % учасників, 
зарахованих до інтелектуального типу.
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Рис. 2.2. професійні переваги учасників конкурсу-захисту 
науково-дослідних робіт

цікавим у контексті досліджуваної проблеми є порівняння профе-
сійних переваг учасників ег та їх психотипів (MBTI). адже в науковій 
літературі вказують на широке використання опитувальника MBTI з  
профорієнтаційною метою [1; 2; 21 та ін.]. Зокрема, переваги S–N (сен-
сорика – інтуїція) зумовлюють відмінності в інтересах і схильностях, 
а переваги T–F (мислення – відчуття) – у способах досягнення цілей, 
пов’язаних із вибором професії й ефективністю професійної діяльності. 
переваги е–і найбільш тісно пов’язані з вибором відповідного потребам 
особистості робочого оточення в межах певної професії [1].

у таблиці 2.36 подано результати кореляційного аналізу професій-
них переваг і функцій психотипів учнів – учасників конкурсу захисту  
маН україни.
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 Таблиця 2.36
результати кореляційного аналізу професійних переваг 

та функцій психотипів учнів – учасників конкурсу-захисту 
Ман україни (N = 190)

Функції 
психотипів

                       профе-
сійні переваги

ре
ал

іст
ич

не

ар
ти

ст
ич

не

ко
нв

ен
ці

йн
е

ін
те

ле
к-

 
ту

ал
ьн

е

со
ці

ал
ьн

е

пі
дп

ри
єм

-
ни

ць
ке

екстра-
версія

кореляція 
пірсона r = -0,223** r = 0,093 r = -0,211** r = -0,180* r = 0,286** r = 0,213**

рівень 
значущості p = 0,002 p = 0,203 p = 0,003 p = 0,013 p = 0,000 p = 0,003

інтровер-
сія

кореляція 
пірсона r = 0,203** r = -0,037 r = 0,179* r = 0,203** r = -0,295** r = -0,226**

рівень 
значущості p = 0,005 p = 0,612 p = 0,013 p = 0,005 p = 0,000 p = 0,002

сенсо-
рика

кореляція 
пірсона r = 0,126 r = -0,404** r = 0,257** r = -0,281** r = 0,133 r = 0,237**

рівень 
значущості p = 0,083 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,066 p = 0,001

інтуїція

кореляція 
пірсона r = -0,078 r = 0,311** r = -0,190** r = 0,302** r = -0,178* r = -0,188**

рівень 
значущості p = 0,287 p = 0,000 p = 0,009 p = 0,000 p = 0,014 p = 0,009

мислення

кореляція 
пірсона r = 0,129 r = -0,314** r = 0,239** r = -0,046 r = -0,191** r = 0,207**

рівень 
значущості p = 0,077 p = 0,000 p = 0,001 p = 0,530 p = 0,008 p = 0,004

відчуття

кореляція 
пірсона r = -0,181* r = 0,317** r = -0,266** r = 0,053 r = 0,243** r = -0,205**

рівень 
значущості p = 0,012 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,469 p = 0,001 p = 0,005

судження

кореляція 
пірсона r = -0,073 r = -0,117 r = 0,033 r = -0,113 r = 0,161* r = 0,098

рівень 
значущості p = 0,315 p = 0,108 p = 0,654 p = 0,119 p = 0,027 p = 0,177

перцеп-
ція

кореляція 
пірсона r = 0,107 r = 0,107 r = -0,030 r = 0,141 r = -0,184* r = -0,126

рівень 
значущості p = 0,142 p = 0,140 p = 0,685 p = 0,052 p = 0,011 p = 0,083

Примітка: * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01



83

Розділ 2

отримані емпіричні результати дають змогу констатувати зв’язок 
типологій MBTI та дж. голланда. екстраверти на статистично значущо-
му рівні зорієнтовані на вибір видів діяльності, які надають можливість 
встановлювати тісний контакт із соціальним середовищем. Зокрема, це 
соціальні та підприємницькі професійні середовища. професійні сфери з 
рутинною роботою, структурованою діяльністю, роботою, що пов’язана 
з конкретними матеріальними об’єктами, не приваблюють екстравертів.  
отже, вони заперечують такі професійні середовища, як реалістичне 
й конвенційне. інтроверти надають перевагу реалістичному, конвен-
ційному й інтелектуальному професійним середовищам і заперечують  
соціальні й підприємницькі. означене відповідає описам типів як у  
типології MBTI, так і дж. голланда. 

чіткий розподіл функцій наявний і в діаді «сенсорика – інтуїція». 
учні, які воліють спиратися на інтуїцію під час прийняття рішення, на-
дають перевагу аналітичній, творчій, науково-дослідницькій діяльності 
й артистичному й інтелектуальному професійним середовищам над кон-
венційним, соціальним і підприємницьким. «сенсорні» типи зорієнтова-
ні на практико-орієнтовані професії конвенційного та підприємницького 
професійних середовищ.

чітка диференціація спостерігається також у дихотомії функцій мис-
лення – відчуття. «мисленнєві» типи продемонстрували чітку зорієнто-
ваність на конвенційні й підприємницькі професійні середовища. реле-
вантними для «чуттєвих» типів є артистичні та соціальні професії, що 
дають змогу реалізувати сильні сторони означеного типу.

у діаді «судження – перцепція» зв’язок типологій проявився най-
менше. так, статистично важливі зв’язки означених типів були виявле-
ні лише з соціальним професійним середовищем: перші найбільше тя-
жіють саме до них.

аналіз професійних переваг учасників ег і типів темпераменту під-
твердив зв’язок артистичного й інтелектуального професійного середо-
вищ із типами темпераменту (р = 0,001). аналіз середніх значень про-
фесійних переваг і типів темпераменту (табл. 2.37) показує, що пред-
ставники NT-темпераменту найчастіше зорієнтовані на артистичну й 
інтелектуальну професійні сфери, а представники NF-темперманту – на 
артистичну, що відповідає їх класичному портрету в науковій літературі. 
Натомість представники типів SJ та SP частіше орієнтуються на сфери 
підприємницького професійного середовища.

таким чином, результати емпіричного вивчення проблеми підтвер-
джують, що учні – учасники конкурсу захисту науково-дослідних робіт 
маН україни надають перевагу артистичній та інтелектуальній профе-
сійним сферам.
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З урахуванням вищезазначених особливостей обдарованих старшо-
класників, які впливають на професійне самовизначення, можна ствер-
джувати, що професійна орієнтація має ставити за мету активізацію 
внутрішніх психічних ресурсів особистості для того, щоб вона могла 
реалізувати себе в професійній діяльності. відмінною особливістю са-
мовизначення щодо майбутньої професії обдарованих старшокласників 
є орієнтація на саморозвиток і самовдосконалення, схильність до не-
стандартних способів розв’язання проблем у різних життєвих ситуаціях. 
профорієнтаційний супровід у закладах освіти здебільшого здійснюєть-
ся епізодично, припускаючи пасивну позицію учня. варто зауважити, що 
врахування особистісних особливостей обдарованих учнів під час орга-
нізації освітнього процесу загалом та здійснення профорієнтаційної ро-
боти зокрема буде сприяти їх вчасному, самостійному та обґрунтованому 
професійному самовизначенню.

 Таблиця 2.37
комбінаційна таблиця професійних переваг і типів темпераменту 

учнів – учасників конкурсу-захисту Ман україни (N = 190)

тип темпе-
раменту

професійні переваги (середнє значення)
реаліс-
тичне 

артис-
тичне

конвен-
ційне

інтелек-
туальне

соціаль-
не

підприєм- 
ницьке

NT 5,11 8,82 6,21 8,32 5,76 7,68
NF 4,59 10,34 5,56 8,25 5,97 7,25
SJ 5,12 7,54 6,91 7,12 6,71 8,52
SP 6,31 7,5 6,81 7,12 5,85 8,19

Примітка: максимальна кількість виборів – 14
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розділ 3. теоретико-методичні засади діагностики обдарованості 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності

3.1. Методичні засади дослідження проблеми діагностики 
інтелектуальної обдарованості старшокласників, 

схильних до дослідницької діяльності

Принципи діагностики інтелектуальної обдарованості  
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності

достовірність та науковість результатів дослідження визначають від-
повідно до вимог, які висувають до наукових методів отримання нових 
знань. Наука продукує наукові знання. її визначають як галузь людської 
діяльності, результатом якої є їх генерування з умовою відповідності кри-
терію істинності. отримання нових знань у психології та педагогіці перед-
бачає тривалий теоретико-емпіричний процес, структурним компонентом 
якого є методологія отримання та перевірки достовірності результатів.

Згідно з критеріями науковості в. дружиніна, науковим є знання, яке 
можна визнати хибним у процесі емпіричної перевірки, знання для якого 
неможливо використати, а процедуру його спростування неможливо зара-
хувати до наукового. припущення, яке можна експериментально спросту-
вати, називають теорією. За допомогою експерименту підтверджують або 
спростовують близькі до істини теорії чи гіпотези [35, с. 7–10].

Наукове дослідження передбачає головні етапи, а саме: формулюван-
ня гіпотез, планування дослідження, проведення дослідження, інтерпре-
тація отриманих даних, спростування або підтвердження гіпотез, фор-
мулювання нових гіпотез (найчастіше в разі спростування попередніх)  
[35, с. 7–10; 16–18].

одним із завдань дослідження є розроблення поняттєвого апарату та 
методології (у нашому випадку – психолого-педагогічного дослідження) 
шляхом реалізації принципу єдності теорії та практики. продукування 
гіпотез і процес постановки завдань має враховувати відмінності реаль-
ного об’єкта дослідження від ідеального (видуманого, літературного 
тощо). реальний об’єкт супроводжує нас у процесі життя та діяльності. 
саме на нього спирається наше пізнання, повертаючись у процесі засто-
сування до нього знань. ідеальний об’єкт – це результат пізнання, що 
відображає та фіксує суттєві моменти відкриття нового в житті людини. 
усвідомлення суттєвої різниці між реальним та ідеальним об’єктом в 
об’єктивно-предметному змісті забезпечує постановку точних цілей ме-
тоду пізнання [24, с. 47–60; 28, с. 28–34].
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цінність наукових знань у галузі психології передбачає отримання в 
процесі психодіагностики надійних характеристик з оцінкою статусу, ролі 
та причин, які викликають певні поведінкові реакції, але не загалом, а від-
носно конкретно визначеної людини. це може бути основою для оцінки 
можливостей керування поведінкою та діяльністю інших і визначення век-
тору та засобів, які допомагатимуть здійснювати такий вплив. відповідно 
до суспільних вимог, визначено декілька напрямів розвитку психології: 
діагностика індивідуальних особливостей людини з оцінкою відмінностей 
від інших суб’єктів, пошук необхідних методів діагностики з урахуванням 
індивідуальні особливості, способи інтерпретації результатів визначе-
них параметрів; створення регуляторів поведінки людини з урахуванням 
можливих зовнішніх впливів на неї та можливості впливу (зміни) таких  
регуляторів для корекції діяльності або вчинків [35, с. 14–20].

Неточності, допущені під час діагностики та корекції, неузгодже-
ність підходів, розроблених до практичного використання діагностичних 
методик, можуть призвести до недостовірності результатів і зашкодити 
в процесі подальшого їх використання. Недостовірність результатів за-
лежить від багатьох факторів: низька кваліфікація спеціалістів під час 
проведення діагностичних процедур; нерозробленість теоретико-мето-
дологічної бази психодіагностики; емпірично непідтверджені психоло-
гічні концепції, які визначають зміст конкретних методик.

труднощі психодіагностики передусім пов’язані з розривом між  
теорією та практикою, що є наслідком відсутності узгодження підходів 
до дослідження та характеристики особистості людини. постає необхід-
ність зрозуміти те, як пов’язані та як взаємодіють теорія психології та 
експеримент (коли експеримент стає особливою формою наукової прак-
тики та є чинною моделлю реальної дійсності).

процес планування дослідження передбачає підбір методів його 
проведення. Фахівець попередньо планує та визначає доцільність ви-
користання методів дослідження, здійснює перевірку їх достовірності, 
а також коригує послідовність використання діагностичної процедури. 
проведення психолого-педагогічного дослідження є особливим проце-
сом, оскільки залежить від особистісних особливостей об’єкта (об’єктів) 
дослідження. у процесі підготовки дітей до дослідницького пошуку, фа-
хівець під час підбору інформації, форм, методів роботи враховує резуль-
тати попередньої діагностики. Неоднозначність, яка може виникнути в 
процесі проведення дослідницького пошуку, не має впливати на досто-
вірність результатів і суперечити головній меті дослідження. З метою 
уникнення невідповідностей визначають базис дослідницького пошуку, 
який супроводжує процес дослідження від формулювання гіпотези до 
висновку. таку основу дослідження заведено формулювати у вигляді 



87

Розділ 3

принципів наукової діяльності. визначені принципи наукового дослі-
дження є призмою, крізь яку здійснюється інформаційний пошук, підбір  
методів, інтерпретація отриманих даних і формулювання висновків. ви-
користання таких принципів під час відбору методів дослідження визна-
чає їх як методологічні принципи. визначення загальних наукових ме-
тодологічних принципів дослідження вказує на невід’ємність його від 
суспільно визначених ознак [24, с. 47–60].

у процесі визначення методологічних принципів дослідження необ-
хідно враховувати їх ієрархію. Насамперед визначають загальнонаукові 
методологічні принципи наукової галузі, у якій проводиться досліджен-
ня, зокрема психології та педагогіки. Заключними є принципи, що харак-
терні для об’єкта дослідження [24, с. 47–60].

Рис. 3.1. методологічні принципи дослідження діагностики інтелектуально 
обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності

Загальнонауковими постають методологічні принципи, універсальні 
для будь-якої галузі знань. Зазвичай вони сформовані на засадах пізнан-
ня і є основою філософії. підґрунтям загальнонаукових методологічних 
принципів є закони діалектики, адже вони універсальні для будь-якої га-
лузі, а також для кожного з етапів наукового дослідження. отже, зазвичай 
використовують закони діалектики, які відповідають загальним методо-
логічним принципам, серед яких принципи: єдності якості та кількості, 
діалектичної суперечності та заперечення, розвитку, а також казуальності 
та системності пізнання [23, C. 10–31; 24, C. 47–60; 34, C. 225–264].

визначено методологічні принципи дослідження діагностики інте-
лектуальної обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької 
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діяльності, серед яких є загальнонаукові (єдності якості та кількості,  
заперечення, розвитку).

Принцип єдності якості та кількості визначає, що характеристика 
об’єкта і предмета дослідження можлива як з міри кількості, так і якості, 
а отримані характеристики відрізнятимуть його від інших. встановленій 
якісній характеристиці завжди відповідає кількісна міра її прояву, що ви-
значає властивості об’єкта дослідження. якість і кількість завжди перебу-
вають в єдності та взаємодії. важливим є врахування визначеного принци-
пу в психолого-педагогічних дослідженнях, оскільки кількісний вияв пев-
них якісних особливостей дає змогу встановити закономірності їх прояву.

Принцип заперечення передбачає створення нового передбачає істин-
не та хибне, які повністю заперечують один одного. дуалізм у природі та 
суспільстві надає можливість вибору з урахуванням умов часу та місця 
тощо. прояв заперечення в об’єкті дослідження визначає його нові ха-
рактеристики, що є важливим у психолого-педагогічних дослідженнях. 

Принцип розвитку визначає зміни, які відбуваються відповідно до за-
конів діалектики. Немає нічого більш постійного ніж зміни, причиною 
яких є боротьба протилежностей. визначення характеристик, які сприя-
тимуть розвитку людини (окремих сукупностей) за визначених умов,  
є однією з умов психолого-педагогічних досліджень на сьогодні. 

галузеві принципи є характерними для психолого-педагогічних до-
сліджень. так, для діагностики інтелектуально обдарованих старшоклас-
ників, схильних до дослідницької діяльності, визначено такі принципи: 
науковості, системності, комплексності, зв’язку теорії та практики, які 
більш детально розглянемо нижче.

Принцип науковості передбачає отримання надійних і валідних ре-
зультатів дослідження завдяки відбору фактів із надійних інформаційних 
джерел, добору ефективних, валідних методик у психолого-педагогічних  
дослідженнях, що забезпечує достовірність експериментальних даних, якіс-
ну інтерпретацію результатів емпіричного дослідження та формулювання  
висновків з урахуванням усіх отриманих теоретико-емпіричних даних.

Принцип системності передбачає: сприйняття об’єкта дослідження, 
як частину системи, що містить окремі взаємопов’язані елементи; збе-
реження системності дослідження, що визначає елементи системи та 
встановлення взаємозв’язків між ними. принцип системності забезпечує 
цілісність розгляду досліджуваного об’єкта, встановлення нових, невідо-
мих раніше його компонентів і зв’язків між ними. дотримання принципу 
системності гарантує також послідовність у проведені дослідження. 

у психолого-педагогічних дослідженнях принцип системності перед-
бачає: визначення об’єкта та предмета дослідження; формулювання мети  
і постановку завдання дослідження; визначення окремих складників  
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досліджуваного об’єкта та взаємозв’язків між ними; встановлення ролі 
кожного елемента системного цілого у функціонуванні системи; класифі-
кацію та систематизацію об’єктів або взаємозв’язків між ними; встановлен-
ня причиново-наслідкових зв’язків між елементами системи; визначення 
принципів функціонування системи або її окремого елемента; створення  
моделі функціонування досліджуваної системи; обґрунтування принци-
пів взаємодії системи з навколишнім середовищем; визначення найбільш 
сприятливих форм взаємодії або впливу на неї [24, C. 47–60; 82, C. 7–23].

Принцип комплексності передбачає використання методів, що за-
безпечують дослідження об’єкта з різних боків, причому відповідають 
поставленим завданням і меті дослідження. визначений принцип забез-
печує характеристику об’єкта дослідження з використанням методів до-
слідження, що спрямовані на виявлення одних і тих же характеристик 
об’єкта, а в разі отримання підтверджувальних результатів підвищує рі-
вень надійності проведеного дослідження. проведення психолого-педа-
гогічного дослідження забезпечує використання як суто психологічних, 
так і педагогічних методів за паралельного використання яких, рівень 
наукової достовірності результатів є вищим.

Принцип зв’язку теорії й практики забезпечує розв’язання головних 
практичних психолого-педагогічних проблем, базуючись на теоретич-
ному фундаменті. визначення основних форм і методів ідентифікації та 
розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників схильних до до-
слідної діяльності ґрунтуються на теорії розвитку інтелекту, особистості 
та інших загальновідомих фактах.

серед головних принципів, закладених під час вивчення проблеми діа-
гностики інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дос-
лідницької діяльності, необхідно виділити принципи: індивідуалізації, досто- 
вірності та об’єктивності оцінювання, зворотного зв’язку та конфіденцій-
ності, ціннісних орієнтацій, дослідницької спрямованості, посильності.

Принцип індивідуалізації – це максимальне врахування індивідуаль-
них особливостей кожного учня, що сприяє максимальному його розвит-
ку. діагностування з метою виявлення інтересів передбачає індивідуальні  
потреби, ціннісні орієнтації тощо. результати психологічних досліджень 
надають можливість забезпечити ефективну психолого-педагогічну під-
тримку інтелектуально обдарованих учнів, схильних до дослідницької 
діяльності, у розкритті їхнього потенціалу в процесі реалізації наукових 
ідей. Застосування цього також сприяє заохоченню учнів до самостійного 
аналізу та формулюванню висновків, відповідальності за власні судження. 

Принцип достовірності та об’єктивності оцінювання – це надання 
можливості отримання інформації за допомогою різних методів і класи-
фікації інформації; використання та об’єктивна інтерпретація результатів  
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тестування, спостереження, інтерв’ювання, опитування тощо; досконале 
володіння методологією проведення експерименту; високий рівень квалі-
фікації психологів і вчителів, які здійснюють професійну діяльність з учас-
никами експерименту; об’єктивна інтерпретація результатів дослідження.

Принцип зворотного зв’язку – це ефективність методології дослі-
дження, що підвищується за обмеженої взаємодії респондентів і дос-
лідника. це забезпечує врахування на ранніх стадіях експерименту 
недоліків у методиках або методах, що використовуються. Зворотний 
зв’язок надає можливість скоригувати подальший напрям дослідження з 
урахуванням конструктивних зауважень його учасників, а також інфор-
мує учасників експерименту, що забезпечує підвищення їхньої мотивації 
щодо проходження інформативних тестових методик та отримання їх ре-
зультатів для подальшого аналізу.

Принцип конфіденційності – це нерозголошення результатів дослі-
дження без персональної згоди особи, яка була об’єктом дослідження. 
обробку персональних даних здійснюють за згодою в межах дослі-
джуваної сукупності. результати дослідження отримує кожен учасник 
експерименту індивідуально з можливістю їх детальної інтерпретації  
експертом, консультантом.

Принцип колективної взаємодії – це об’єднання спеціалістів (психо-
логів й учителів) з метою дослідження одного феномену з точки зору кож-
ної з наук, що дає змогу обмінюватися досвідом, брати на себе відпові-
дальність за окремий сегмент колективної діяльності та за результати до-
слідження загалом, відчути, що кожен може зробити внесок у досягнення 
спільної мети, а також що успіх залежить від кожного учасника команди. 
колективна діяльність сприяє ефективному розумінню й усвідомленню 
окремого елемента й встановлення взаємозв’язків між ними за рахунок 
участі спеціалістів декількох наукових галузей. така діяльність сприяє 
підвищенню рівня мотивації до діяльності та розширює коло можливос-
тей. колективна взаємодія є нормою в науковій практиці й ефективною 
формою у прийнятті рішень наукових проблем.

Принцип ціннісних орієнтацій охоплює навчальний матеріал, що має 
відображати наукові цінності. Наука містить широкий спектр загально-
людських цінностей: красу, етичність, моральність, чесність і поряд-
ність, честь та причетність, повноваження та відповідальність тощо, на 
прикладі яких формуються особистісні якості тих, хто долучився до неї. 
створення середовища, яке відображає красу ідей, предметів, методів, 
інструментарію, діяльності та науки, сприяє гармонійному розвитку. 
цей принцип передбачає сприйняття наукового знання не як абсолютної  
істини, а як динамічного конструкта, що здатен до трансформації врахо-
вуючи будь-які впливи.
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Принцип дослідницької спрямованості передбачає використання ре-
сурсів, що дають змогу забезпечити ефективний результат, не заборо-
нений законом, а також не причиняють шкоди здоров’ю у процесі екс-
периментального дослідження, орієнтуються на пізнавальну активність 
та застосовуються у процесі дослідницької діяльності, підтримку якої 
можна забезпечувати: використанням ресурсів наданими громадськими 
організаціями; батьківським колективом та іншими зацікавленими ор-
ганізаціями й окремими особами; ресурсами наукових спільнот; музеїв; 
культурологічних установ, що можуть залучатися до організації дослід-
ницької практики учнів. учням пропонують долучитися до діяльності 
або консультативної підтримки віртуальних наукових спільнот завдяки 
використанню мережевих ресурсів і проведення експериментів у лабо-
раторіях або долучитися до польових практик та інших форм діяльності, 
що розвивали б їхні потенціальні можливості, визначені на засадах по-
передньої психологічної діагностики [33, с. 57–63].

Принцип посильності діагностичних та розвивальних завдань від-
повідає можливостям учня, тобто процес виконання дослідження має 
визначатися складністю, але бути і реальними для досягнення учнем 
певного рівня успіху. відчувати впевненість у власних здібностях і 
можливостях, що є запорукою успіху, а за втрати впевненості постав-
лена мета стає недосяжною. ситуації успіху сприяють підвищенню 
самооцінки, формують впевненість у власних силах. позитивні очіку-
вання оточуючих чинять значний вплив на формування впевненості у  
власних можливостях.

отже, на засадах теоретичного аналізу літератури в галузі філосо-
фії, педагогіки та психології визначено базові принципи дослідження 
діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних 
до дослідницької діяльності. За ієрархією визначено базові принципи 
та класифіковано на три категорії, а саме: загальні, галузеві, спеціаль-
ні. З урахуванням головних законів діалектики та загальнонаукових 
методологічних принципів визначено базові загальні принципи дослі-
дження. серед них визначено принципи єдності якості та кількості, за-
перечення та розвитку, кожен із яких охарактеризовано в межах теми.  
визначено також галузеві принципи: науковості, системності, комплек-
сності, зв’язку теорії та практики, що базуються на загальних підходах 
до дослідження в галузях педагогіки та психології. спеціальні принципи 
встановлено на засадах специфіки проведення дослідження відповідно 
до теми, мети та завдань. також вони визначаються як принципи ін-
дивідуалізації, достовірності й об’єктивності оцінювання, зворотного 
зв’язку та конфіденційності, ціннісних орієнтацій, дослідницької спря-
мованості, посильності тощо.
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Методи діагностики інтелектуально обдарованих 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності

психолого-педагогічна діагностика інтелектуально обдарованих 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, охоплює за-
гальнонаукові методи, які використовують у різних наукових галузях, та 
частково наукові, що властиві лише для педагогічного та психологічного 
досліджень. методи діагностики інтелектуально обдарованих старшо-
класників, схильних до дослідницької діяльності, добирають відповідно 
до теми дослідження й ураховують їхню достовірність, валідність, на-
дійність, практичність у застосуванні, результативність, економічність, 
відповідність методів об’єкту дослідження.

у досліджені використовують низку загальнонаукових методів, се-
ред яких: аналіз та синтез; індукція та дедукція; моделювання; абстра-
гування; системний аналіз; класифікація; методи статистичної обробки. 
більш детально варто зупинитися на особливостях використання визна-
чених загальнонаукових методів. 

Аналіз – це метод пізнання, що полягає у виокремленні складових 
об’єкта чи явища дослідження для більш детального їх огляду. метою 
визначеного методу як на теоретичному, так і на практичному етапі дос-
лідження є пізнання окремих складових як елементів цілого. абстракт-
ну єдність і цілісність об’єкта або явища визначено на засадах окремих 
його властивостей. це є теоретичним результатом застосування систем-
ного аналізу як методу пізнання. 

Синтез – це метод пізнання, що полягає в об’єднанні окремо визна-
чених елементів в єдине ціле. методи аналізу та синтезу використовують 
як взаємоперевіряючі один одного методи.

Індукція – це процес, що полягає у виокремленні загального з низки 
часткових факторів. у дослідженнях часто використовують неповну ін-
дукцію в процесі проведення експерименту для формулювання виснов-
ків про сукупність на засадах детального вивчення частини її об’єктів.

Дедукція – це процес, що полягає в узагальненні положень, які цілком під-
тверджені, з метою отримання істинного результату. дедукція передбачає за-
стосування загальних наукових положень для дослідження конкретних явищ.

Моделювання – це метод дослідження, що дає змогу відобразити 
об’єкт пізнання у вигляді моделі, а модель перекласти на об’єкт пізнання. 
визначений метод використовують за неможливості оцінювання власне 
об’єкта дослідження. він передбачає розроблення логіко-символічної 
моделі психологічної діагностики особистості інтелектуально обдарова-
них старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. 

Абстрагування – це метод пізнання, що передбачає узагальнення та 
генералізацію в процесі визначення головних і другорядних властивостей  
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об’єктів, явищ процесів тощо. у дослідженні цей метод у процесі як 
теоретичного, так і практичного його етапів використовують з метою 
визначення провідних особливостей інтелектуально обдарованих стар-
шокласників, схильних до дослідницької діяльності, на засадах їх діаг-
ностичного обстеження.

Класифікація – це поділ сукупності предметів, явищ, їх властивостей 
на класи й ієрархічно підпорядковані їм підкласи. Його використовують 
з метою об’єднання властивостей об’єкта в організовані сукупності.

також необхідно згадати методи статистичної обробки, методи 
прикладної математичної статистики, які використовують для обро-
блення експериментально отриманих даних. деякі з них використовують 
як і в педагогічних, так і в психологічних дослідженнях. Найчастіше в 
педагогічних дослідженнях застосовують описову та вивідну статисти-
ки. описову статистику використовують під час аналізу упорядкованих 
(у формі таблиці або графічно виражених) первинних даних. вивідна 
статистика дає змогу визначитися з репрезентативністю даних вибірки 
[24, с. 222–256]. окрім визначених, притаманних педагогічному до-
слідженню, методів статичної обробки даних, використовують методи 
більш доцільні для психологічних досліджень (кореляційний, регресій-
ний та факторний аналіз) [56, с. 558–586; 601–605].

окрім цього, можливим є використання і частково наукових методів –   
це тестування, анкетування, експертна оцінка, опитування, спостережен-
ня, які застосовують у декількох наукових галузях.

Тестування – це система психолого-педагогічних завдань, спрямова-
них на дослідження окремих рис і якостей людини. під час ідентифікації 
інтелектуальної обдарованості використовують стандартизовані тестові 
методики діагностики інтелекту й особистісних чинників інтелектуаль-
ної обдарованості старшокласників (див. підрозділ 1.1, 1.2, розділ 2). 

Необхідно зауважити, що розробники тестів інтелекту пропонують 
удосконалення методики діагностики шляхом додавання до завдань, які 
визначають рівень когнітивних здібностей, інструментів, які визнача-
ють інші фактори особистості (наприклад, визначення інтелектуальних  
здібностей за допомогою діагностування пам’яті з використанням  
завдань на упізнавання). 

іншим вектором у просторі пошуку механізмів удосконалення тради-
ційного тестування інтелекту є динамічне оцінювання. Його можна ви-
користовувати для того, щоб ідентифікувати навчальні здібності учнів, 
визначати що і як вчити, оцінювати обдарованість дітей із середовища 
національних меншин і низького соціального статусу, контролювати ін-
дивідуальні відмінності, а також досліджувати різні властивості обдаро-
ваності [23, с. 54–56]. 
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Анкетування – це один із видів методу опитування, що проводять у 
письмовій формі з метою встановлення ознаки об’єкта чи визначення 
тривалості протікання процесу або властивості. 

Бесіда – це метод наукового пізнання, який дає змогу через відкритий 
діалог з об’єктом дослідження встановити його ставлення до навколиш-
нього середовища та подій, які в ньому відбуваються, визначити його 
потреби, інтереси, переконання. у дослідженні бесіду використовують 
як елемент природного експерименту в процесі виявлення схильностей 
до дослідницької діяльності та встановлення можливостей для їх по-
дальшого розвитку.

Експертна оцінка – це метод, який передбачає врахування суджень 
спеціалістів щодо об’єкта дослідження. у процесі дослідження викорис-
товують як індивідуальну, так і групову експертну оцінки діяльності та 
деяких особистісних чинників інтелектуально обдарованих старшоклас-
ників, схильних до дослідницької діяльності [73, с. 7–10; 17–19].

Спостереження – це активне заплановане, системне та цілеспрямо-
ване сприймання предметів та явищ об’єктивної дійсності, які визначено 
як об’єкт дослідження. За способом проведення спостереження бувають: 
безпосередні, що констатують властивості об’єкта та сприймаються з 
допомогою органів чуття; опосередковані, що констатують наслідки 
певних фактів або явищ, які протікали за участі об’єкта спостережен-
ня. важливим є поділ спостереження на природне й експерименталь-
не, що відрізняються умовами проведення. перше проводять без зміни 
умов для об’єкта дослідження, а друге передбачає створення відповідних 
умов для його проведення. експериментальне спостереження дає змогу 
перевірити вплив визначених дослідником умов на об’єкт дослідження.  
За природного спостереження умови для досліджуваного об’єкта не змі-
нюються, тому це не завжди дає змогу оцінити всі фактори впливу на ньо-
го, але достовірність результатів такого спостереження часто є вищою.

дослідження також може передбачати зовнішнє спостереження (про-
водить психолог, педагог або експерт) та самоспостереження (проводить 
безпосередньо об’єкт дослідження).

варто наголосити на необхідності виконання всіх вимог, поставле-
них до спостереження, серед яких: цілеспрямованість (фіксують лише ті 
зміни об’єкта дослідження, які цікавлять дослідника), плановість (відпо-
відає плану спостереження, тобто меті та завданням дослідника), актив-
ність (збереження темпу проведення дослідження відповідно до плану), 
систематичність (проводять у визначені проміжки часу).

Наукове спостереження передбачає об’єктивність і можливість контро-
лю його результатів шляхом повторного спостереження або застосування 
інших методів дослідження (експерименту) [24, C. 156–158; 35, C. 20].
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Вивчення продуктів діяльності – це метод, що полягає в інтер-
претації змісту, техніки виконання та інших характеристик продук-
ту діяльності (актуальності, змісту, структури, практичності тощо), 
представленого об’єктом дослідження. відповідно до їх змісту мож-
на охарактеризувати рівень інтелектуального, фізичного, соціально-
го розвитку об’єкта дослідження. перед безпосереднім вивченням 
продуктів діяльності визначають критерії для їх аналізу, за якими їх  
будуть оцінювати. 

комплекс представлених та оглянутих методів забезпечує доціль-
ність і надійність отриманих результатів теоретичних і практичних до-
сліджень з проблеми діагностики інтелектуально обдарованих учнів, 
схильних до дослідницької діяльності. 

Форми діагностики інтелектуальної обдарованості 
старшокласників схильних до дослідницької діяльності

На різних етапах дослідження можуть використовувати фронталь-
ну (одночасне діагностування зі значною кількістю учасників, більше  
20 осіб), групову (одночасне діагностування невеликої групи учнів) а та-
кож індивідуальну (діагностування окремо взятих об’єктів дослідження) 
форми діагностики за кількістю учасників.

За віддаленістю об’єкта від експериментатора визначено такі форми 
діагностики: очна (проведення дослідження безпосередньо експеримен-
татором/педагогом чи психологом попередньо проінструктованим), дис-
танційна (без участі експериментатора за спеціально створеною інструк-
цією) та очно-дистанційна (часткове використання очної та дистанційної 
форми роботи).

За способом представлення завдань можна визначити такі форми діа-
гностики: бланкова (використання віддрукованих екземплярів методик) 
та електронна (використання стаціонарної або мережевої програми для 
проведення діагностики). 

3.2. Психодіагностика в психолого-педагогічній підтримці 
інтелектуально обдарованих старшокласників,  

схильних до дослідницької діяльності

Запорукою успішного розвитку особистості є необхідність вста-
новлення рівня її всебічного розвитку та потенційно можливих напря-
мів його покращення. діагностика окремих якостей розвитку осо-
бистості надає можливість встановлення особливостей особистості, 
що виявляються за певних умов. метою психологічної діагностики в  
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психолого-педагогічних дослідженнях є визначення особливостей  
особистості – об’єкта дослідження, а також чинників, які впливають на  
їх позитивну чи негативну динаміку.

серед завдань психодіагностики в психолого-педагогічних дослі-
дженнях, зокрема в дослідженні інтелектуально обдарованих старшо-
класників, схильних до дослідницької діяльності, можна виокремити 
такі: на засадах теоретичних досліджень підібрати й апробувати інстру-
ментарій діагностики інтелектуально обдарованих дітей; розробити й 
аргументувати комплексну діагностику для інтелектуально обдарова-
них дітей, схильних до дослідницької діяльності; перевірити результа-
тивність методик з підтримки інтелектуально обдарованих дітей, схиль-
них до дослідницької діяльності. 

виконання вищезазначених завдань психодіагностики в психолого-
педагогічних дослідженнях забезпечують за допомогою виконання ви-
мог до методів діагностики, інструкторів із проведення діагностики, від-
бору піддослідних. 

методи діагностики мають задовольняти такі вимоги: 
 – відповідати меті та завданням дослідження; 
 – визначати галузь застосування та контингент досліджуваних (для 

нашого дослідження – учні старших класів, які мають досвід виконання 
дослідних робіт); 

 – визначати мету використання результатів (підтримка розвитку ін-
телектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької 
діяльності);

 – відповідати розробленому алгоритму проведення дослідження 
(послідовність виконання методик, час та умови виконання тестових 
методик тощо);

 – використовувати статистичні методи обробки даних;
 – тестові шкали мають бути репрезентативні, надійні й валідні;
 – мати механізм відбору та відсіювання недостовірних протоколів.

окрім того, наявні вимоги до осіб, які проводять діагностику, серед 
яких варто наголосити на таких: 

 – забезпечення відповідностей вимогам для проведення стандарт-
них методів дослідження, інтерпретації, з огляду на сувору відповідність 
методичним рекомендаціям;

 – необхідність попередньо повідомити респондентам мету, завдання 
та цілі дослідження;

 – забезпечення конфіденційності результатів дослідження й анкет-
них (особистих) даних;

 – простеження за етичними нормами проведення дослідження від-
носно респондентів та інших учасників;
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 –  дотримання міжнародних професійно-етичних стандартів у робо-
ті, (відповідальність, компетентність, врахування етичних та юридичних 
законів, конфіденційність).

у процесі відбору об’єктів дослідження варто дотримуватися мети дос- 
лідження і поставлених завдань. відбір респондентів здійснюють за кри-
теріями, передбаченими умовами дослідження з метою забезпечення ре-
презентативності вибірки. до ег дослідження інтелектуально обдарованих 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, увійшли учасни-
ки ііі-го етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт маН україни. 
Фіналісти конкурсу презентують новітні, актуальні, унікальні наукові дос-
лідження, пріоритетом яких є зміна існування людини на Землі на краще.

конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів – членів маН україни 
позиціюють як провідні інтелектуальні змагання юних дослідників нашої 
країни, визначаючи його учасників майбутньою елітою нації в гуманітарних 
галузях, науці та техніці. учасники конкурсу презентують власні дослідниць-
кі роботи у 63 секціях, 12 наукових відділеннях (станом на 2017/2018 н. р.). 

конкурсом передбачено не лише представлення результатів власно-
го наукового дослідження. окрім цього, учасники демонструють знання 
із профільної дисципліни. визначений факт дає змогу оцінити не лише 
результати дослідження учня, а й рівень знань з окремої галузі. сфор-
мовану на засадах відбору (конкурсного відбору маН) групу старшо-
класників за результатами роботи можна зарахувати до інтелектуально 
обдарованих учнів, схильних до дослідницької діяльності. визначення 
характерних для них особливостей сприяє оптимізації психолого-педа-
гогічного супроводу розвитку їх обдарувань.

результати діагностики ієрархії ціннісних орієнтацій обдарованих 
старшокласників з ознаками інтелектуальної та творчої обдарованості 
надають можливість розроблення підходів щодо підтримки обдарованих 
старшокласників із різними видами обдарованості [15]. результати пси-
хологічних досліджень констатують наявність/відсутність певних якос-
тей й особливостей в окремої групи людей. відповідно до результатів 
діагностики, розроблено методичні рекомендації роботи з обдарованими 
дітьми, схильними до дослідницької діяльності.

учні з ознаками інтелектуальної, творчої, академічної обдарованос-
ті, які мають схильності до дослідницької діяльності, потребують засто-
сування іншого підходу в організації процесу роботи над розробленням 
науково-дослідної проблеми.

комплексна психолого-педагогічна підтримка обдарованих учнів у 
процесі роботи над розробленням науково-дослідної проблеми передба-
чає психологічну діагностику, педагогічний і науковий супровід, моніто-
ринг розвитку дослідницьких здібностей учня. 
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Рис 3.2. психолого-педагогічна підтримка обдарованих учнів, 
схильних до дослідницької діяльності

психолого-педагогічна підтримка обдарованих учнів передбачає 
психолого-педагогічну діагностику на всіх етапах виконання науково-
дослідної роботи відповідно до індивідуальних особливостей юного до-
слідника (рис. 3.2).

діагностика може бути психологічною, що передбачає вимірювання 
індивідуально-психологічних властивостей особистості [69, с. 90] та пе-
дагогічною – виявлення актуального стану та тенденцій індивідуально-
особистісного розвитку об’єктів педагогічної взаємодії [41, с. 23]. 

діагностичні процедури надають можливість лише констатувати 
певні індивідуально-психологічні властивості чи виявити тенденцію, 
стан їх розвитку в процесі діяльності. моніторинг шляхом безперерв-
ного спостереження визначає динаміку розвитку визначених показників.

педагогічний супровід дає змогу забезпечити позитивну динаміку роз-
витку індивідуально-особистісних характеристик, шляхом підбору методів і 
засобів навчання, відповідно до умов та індивідуальних особливостей учня. 
супровід виконання науково-дослідної роботи передбачає участь науково-
го керівника, який надасть підтримку в теоретичному аспекті дослідження. 
вагомим внеском у науково-дослідницьку діяльність буде підтримка роди-
ни, яка передусім забезпечить високу мотивацію до майбутніх досягнень. 
комплексна підтримка діяльності старшокласника забезпечить впевненість 
у її результатах і високий рівень наукових досягнень в обраній галузі.
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підтримка та супровід наукового дослідження потребує від керів-
ника (педагогічного та наукового) цілісності в контексті підходу до роз-
витку особистості старшокласника, що дасть змогу розвивати не лише 
окремі аспекти його індивідуальності, а й досягти комплексного розвит-
ку особистості. важливе місце у формуванні цілісного підходу до роз-
витку особистості старшокласника під час написання науково-дослідної 
роботи відіграє психолого-педагогічна діагностика. 

варто розглянути деякі особливості психолого-педагогічної діагности-
ки інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідниць-
кої діяльності, на основних етапах роботи над науковим дослідженням.

відповідно до особливостей проведення учнівського наукового дослі-
дження, його розподіляють та три основні етапи, серед яких: визначення 
проблеми дослідження, виконання дослідження (теоретична й емпірична 
частини) і представлення результатів дослідження. кожен із визначених 
етапів передбачає послідовну діяльність дослідника (рис. 3.3).

перший із указаних етапів охоплює комплексну психологічну діагнос-
тику головних когнітивних особливостей дослідника, виявлення кола його 
інтересів, визначення рівня мотивації й інтелектуальних здібностей, осо-
бистісних цінностей дослідника тощо. Наявність комплексної характерис-
тики старшокласника-дослідника дасть змогу спланувати індивідуальний 
план його розвитку в процесі написання науково-дослідної роботи.

встановлені особливості когнітивної сфери дослідника надають 
можливість визначити їх сильні та слабкі сторони, які варто враховувати 
в процесі виконання дослідження. педагогу це допоможе під час підбору 
методів і засобів для розвитку пам’яті, мислення, уваги, уяви відповідно 
до отриманих результатів діагностики. 

важливим є визначення кола інтересів дослідника (якщо існує така 
необхідність). Найчастіше старшокласники вже визначилися із колом 
власних наукових інтересів, але вони можуть перебувати на стику двох 
або більше наук, чи не обмежуватися однією проблемою. отримані ре-
зультати діагностики дають учням змогу зробити не легкий для них ви-
бір максимально самостійно, що надає їм впевненості в собі та у власній 
діяльності. інтелектуально обдаровані учні можуть мати вузьку сферу 
інтересів. у такому разі учні не стоять перед труднощами вибору пробле-
ми дослідження. визначена група старшокласників має інші небезпеки 
щодо негативного результату діяльності. це низький рівень зовнішньої 
мотивації, що також можна визначити на початковому етапі виконання 
науково-дослідної роботи. Нехтуючи деякими етапами проведення до-
слідження, інтелектуально обдаровані старшокласники, отримують по-
передні результати, задовольняючи власні потреби пізнання, на чому 
робота над науковим дослідженням для них завершується. Знаючи  
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про індивідуальні особливості визначеної групи учнів, за результатами 
діагностики, педагог може скорегувати діяльність учня, допомагаючи 
пройти через усі послідовні етапи наукового дослідження. унаслідок 
цього учень отримує достовірні результати власного наукового дослі-
дження, засвоює послідовність його виконання, навчається представляти 
його результати, дискутувати під час їх захисту.

важливим у супроводі інтелектуально обдарованих старшокласни-
ків під час написання науково-дослідної роботи є визначення ієрархії 
особистісних цінностей, що надасть можливість підвищити рівень мо-
тивації до діяльності. також важливо передбачити та скоригувати типові 
для цієї групи осіб поведінкові прояви в процесі дискусії та захисту ре-
зультатів наукового дослідження. 

психодіагностику на першому етапі написання науково-дослідної 
роботи проводять переважно з використанням психологічних стандарти-
зованих тестових методик. 

отже, найбільш вагомий внесок психологічна діагностика несе на 
етапі визначення проблеми дослідження, під час якого визначають голов-
ні індивідуально-особистісні особливості старшокласника, схильного до 
дослідницької діяльності.

другий етап є найбільш тривалим і значущий для самого дослідника, 
оскільки він бачить та усвідомлює результати власної діяльності, що не 
характерно для початку роботи над вибором проблеми дослідження та до 
формулювання його теми (рис. 3.3).

оволодіння основними навичками дослідницької діяльності відбуваєть-
ся саме на етапі теоретичного та емпіричного дослідження. Зазвичай тео-
ретичне дослідження не викликає жодних труднощів в інтелектуально  
обдарованих старшокласників. вони швидко та якісно опрацьовують ці-
каву для них інформацію, уміють працювати з різного роду літературними 
джерелами; аналізують, класифікують та систематизують опрацьований 
матеріал, формулюють логічні висновки. після отримання теоретичних 
висновків інтелектуально обдаровані старшокласники зазвичай задоволь-
няють власний пізнавальний інтерес нехтуючи емпіричною перевіркою 
закономірностей, що базуються на теорії. можливо саме тому галузі,  
у яких найчастіше проявляють себе інтелектуали, – це історія, філософія.

рідше сфера інтересів інтелектуально обдарованих повʼязана з прак-
тично спрямованим дослідженням. Найчастіше воно розпочинається зі 
спостереження за процесом або явищем у природі або суспільстві, систе-
матичним його дослідженням і необхідністю теоретичного обґрунтування. 

На цьому етапі найважливішим є педагогічний і науковий супровід 
інтелектуально обдарованого старшокласника, що забезпечить його сис-
темну й систематичну роботу над обраною проблемою. особливу увагу 
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необхідно приділити педагогічному діагностуванню з метою створення 
сприятливих умов для формування головних дослідницьких навичок   
учня. Найчастіше для цього використовують спостереження й аналіз ре-
зультатів діяльності для комплексного уявлення про загальний розвиток 
дослідницьких здібностей. Не варто нехтувати психологічною діагности-
кою, що забезпечить слідкування за динамікою розвитку індивідуально- 
психологічних властивостей особистості.

Найскладніший етап виконання науково-дослідної роботи для інте-
лектуально обдарованих старшокласників – це презентація та захист ре-
зультатів власного дослідження. усвідомлення необхідності презентації 
результатів роботи є головною проблемою для інтелектуально обдаро-
ваного старшокласника. Задовольнивши власні пізнавальні потреби, він 
не бачить необхідності презентації результатів власної діяльності на за-
гальний розсуд. легше вдається такій групі учнів презентувати результа-
ти власних досягнень у формі тез або статті, складніше – в усній формі, 
виступі чи дискусії. уникненню таких труднощів на завершальному етапі 
дослідження допоможе поступовість, а саме виступи з частковими резуль-
татами в період основної роботи над дослідженням (перед групою, кла-
сом, педагогічним колективом, на шкільній науковій конференції тощо).

3.3. Методичні рекомендації щодо діагностування інтелектуально 
обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької 

діяльності

схильність – це психологічна властивість, що визначає спрямова-
ність особистості. вона проявляється в діяльності та бажанні долучатись 
до неї, тобто в емоційному ставленні та вольовій налаштованості на її ви-
конання. у нашому випадку це стосується дослідницького пошуку. стар-
шокласники, схильні до дослідницької діяльності, проявляють підвище-
ну увагу до предмета, явища чи процесу пошукової діяльності у формі 
стійкої цікавості, інтересу до пізнання визначеного об’єкта, поглибленого 
пізнання обраної галузі, що передбачає накопичення знань, умінь і на-
вичок, паралельний розвиток здібностей та індивідуально-психологічних 
особливостей. варто зазначити, що схильності – це динамічна система, 
яка здатна до постійного розвитку в процесі відповідної діяльності, а та-
кож до виходу на самостійний, творчий рівень. «Наявність відповідної 
схильності істотно впливає на формування здібностей до цієї діяльності» 
[29, с. 447]. паралельно зі схильністю розвиваються здібності, які зале-
жать від внутрішніх і зовнішніх умов. педагогічне значення схильнос-
тей випливає з їхньої ролі в розвитку здібностей [63]. «педагоги мають  
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допомагати учням правильно визначати свої схильності та створювати 
умови, які сприяють їхньому розвитку» [29, с. 447]. «до бажаного ре-
зультату веде лише такий педагогічний вплив, який правильно враховує 
потреби дитини, підлітка, юнака і спрямований на виховання цих потреб 
через різноманітні мотиви діяльності дитини» [29, с. 370]. визначен-
ня схильності учнів до різного виду діяльності, зокрема дослідницької, 
надає можливість відібрати обдарованих дітей до спеціальних освітніх 
програм, які спрямовані на забезпечення їхніх пізнавальних потреб,  
а також наблизити навчання дитини до реалізації її здібностей і життєвих  
планів. педагогічна діагностика схильності інтелектуально обдарованих 
старшокласників до дослідницької діяльності спрямована на виявлення 
найбільш перспективної групи молоді, схильної до наукової творчості, яка 
долучається до проектів маН україни, зокрема до участі в міжнародних 
конкурсах юних дослідників, а також є найважливішим засобом зворот-
ного зв’язку для педагогічної підтримки та тьюторського супроводу до-
слідницького пошуку учнів – членів маН україни. у Законі україни «про 
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII задекларовано запровадження 
нового напряму – спеціалізованої освіти наукового спрямування (ст. 21), 
що має забезпечити оволодіння учнями науковим та інженерним метода-
ми дослідження на засадах поглибленого вивчення профільних предметів, 
набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експери-
ментальної, конструкторської та винахідницької діяльності [64]. для ста-
новлення спеціалізованої освіти наукового спрямування, психолого-педа-
гогічної підтримки дослідно-експериментальної, конструкторської та ви-
нахідницької діяльності учнів, а також для відбору обдарованих учнів до 
участі в спеціальних освітніх програмах юних дослідників актуальними 
є розробки інструментарію педагогічної діагностики схильності інтелек- 
туально обдарованих старшокласників до дослідницької діяльності.

педагогічна діагностика схильності до дослідницької діяльності пе-
редбачає попереднє ознайомлення з певними теоретичними аспектами 
проблеми виявлення інтелектуально обдарованих дітей, особливостями 
прояву ними індивідуальних і типологічних рис, поведінкових ознак 
тощо, оскільки це суттєво допоможе в інтерпретації результатів відпо-
відної діагностики. 

Насамперед необхідно окреслити декілька основних рис інтелектуаль- 
ної сфери, які вважають спільними для учнів з високим інтелектуально-
творчим потенціалом. інтелектуально обдарований учень:

 – свідомо та змістовно користується символьною системою;
 – швидко навчається;
 – логічно (критично) мислить, використовуючи наявні відомості;
 – використовує акумульований запас знань для розвʼязання задач;
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 – обґрунтовує, використовуючи аналогії, невідомі та складні проце-
си, або ж порівнює їх зі знайомими;

 – намагається застосовувати нові знання, поширює й екстраполює 
їх на нові ситуації. 

у таблиці 3.1 подано загальні характеристики, властиві обдарованим 
дітям, які зазвичай включають до будь-якого переліку інтелектуальних 
рис високо потенційних учнів, а також надано приклади характерних 
поведінкових ознак (за основу взято матеріали, які використовують 
учителі в чартерних школах для обдарованих дітей провінції альберта,  
канада). 

 Таблиця 3.1
характерні риси інтелектуальної сфери, 

властиві обдарованим учням 
риси, здібності або 
характер поведінки Приклади прояву відповідної поведінки

Мотивація – 
очевидне бажання 
вчитися

Не потребує значної кількості зовнішніх стимулів/
мотивації задля того, щоб працювати над тим, що 
цікавить.
демонструє наполегливість, виконуючи чи завер-
шуючи завдання, обрані самостійно, як у процесі 
шкільного, так і позашкільного навчання. Навчається 
з ентузіазмом, із задоволенням займається інтелек-
туальною діяльністю, має натхнення на досягнення 
успіхів

інтереси – 
підвищений ступінь 
зацікавленості, 
подекуди незвичайні 
інтереси

виявляє підвищену цікавість до певної теми або 
проблеми; ініціативний, багато часу приділяє 
діяльності, яка його зацікавила і яка не обов’язково 
пов’язана зі шкільною програмою

Здатність 
розвʼязувати 
проблеми – 
використання 
ефективних, подекуди 
винахідницьких 
стратегій

виявляє здатність до розроблення стратегії 
вирішення проблем, змінюючи її у випадку, якщо 
вона не працює; здатен до створення нових проектів, 
винаходів, демонструє здібності до логічного 
мислення.
демонструє швидке розуміння питання та вибудо-
вування ефективних зв’язків, необхідних для його 
вирішення

Пам’ять – значний 
запас інформації з 
основних тем шкільної 
програми і поза нею 

Швидко сприймає інформацію, потребує лише 
одного-двох повторень для знаходження зв’язків із 
відомим, володіє значним обсягом інформації сто-
совно тем, які вивчаються в школі та виходять за 
межі програми, звертає увагу на деталі, уміло оперує 
інформацією
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риси, здібності або 
характер поведінки Приклади прояву відповідної поведінки

допитливість – 
ставить запитання, 
експериментує, 
досліджує

ставить незвичні для свого віку питання, грає з ідеями, 
виявляє дослідницьку поведінку, спрямовану на отри-
мання інформації стосовно предметів та явищ, спосо-
бів/методів, ситуацій. багато речей не сприймає на віру, 
потребуючи відповідей на запитання як? чому?

аргументоване 
мислення – логічний 
підхід до знаходження 
способів вирішення 
задач

розуміє базисні принципи системи знань, що стимулює 
здатність до узагальнення та використання метафор і 
аналогій; критично мислить; готовий сприймати різно-
планову інформацію; здатен до поглибленого обмірко-
вування питань, знаходження дійсної відповіді та логіч-
ного висновку, уміє формулювати докази, розробляти 
моделі та бачити, виділяти і розв’язувати  проблеми

креативність – 
здатність до 
продукування 
оригінальних ідей

виявляє здатність до незвичного використання речей 
і матеріалів, незалежність у мисленні, надзвичайну 
спостережливість, пропонує оригінальні, фантастичні 
ідеї, виявляє гнучкість, послідовність у продукуванні 
рішень, має високий ступінь допитливості, здатен до 
творчості (поезії, прози, живопису, сценаріїв, проек-
тів), гіпотез розвʼязання проблем, візуальних образів, 
символів, способів стиснення інформації, схематич-
них структур тощо

дослідницька 
активність – 
спрямованість на 
виявлення і відкриття 
невідомого, рішення 
проблеми

має навички дослідницької діяльності, а саме: ставити 
мету, завдання, висувати гіпотезу, проводити дослі-
дження і робити висновки. уміння знайти відповідь на 
питання. уміння бачити незвичайне в повсякденних 
речах. уміння представляти і захищати власні ідеї

обдаровані й талановиті учні здатні швидше та більш ефективно за 
інших освоїти навчальну програму, вони мають бути забезпечені мож-
ливостями визначати та займатися відповідними темами та сферами  
навчання, що їх особливо цікавлять. отже, діагностика учнівських об-
дарувань (схильності до дослідницької діяльності), є необхідним компо-
нентом психолого-педагогічної підтримки, що дає змогу: 

 – виявити широке коло потенційних інтересів учнів;
 – визначати загальні сфери їх особливого інтересу;
 – фокусуватися або окреслювати проблеми/питання в межах цих сфер;
 – надавати можливість займатися дослідженням обраного питання в 

ролі дослідників, а не учнів, які здебільшого займають пасивну позицію 
в навчальному процесі.

 Продовження табл. 3.1



Розділ 3

106

Захоплення науковою проблематикою є характеристикою дослід-
ника, що визначає головне коло його інтересів – прагнення до пошуку, 
збереження постійної внутрішньої допитливості, породженої цікавістю 
до з’ясування невідомого, бажанням зрозуміти причини явищ, процесів 
тощо. якщо такої допитливості та прагнення до оволодіння науковими 
знаннями немає та відсутня «одержимість пошуком», то (в найкращому 
випадку) створюється можливість досягти рівня вузько спрямованого ре-
місника в обраній галузі. дослідник – це людина, яка схильна стати роз-
відником, йти «непротореним шляхом», переборюючи всі перепони під 
час пошуку відповіді. Необхідно окреслити ознаки, які характеризують 
творчий підхід учнів до дослідницької діяльності: 

1)	 захопленість ідеєю;
2)	 зосередженість розуму;
3)	 уміння ставити безліч запитань з досліджуваної проблеми і зна-

ходити на них відповіді;
4)	 здатність до конструювання і реконструювання (уміння за част-

ковими відомостями синтезувати загальну картину);
5)	 здатність до пошуку аналогій і застосування їх в дослідженні; 
6)	 уміння мислити образами (моделями);
7)	 володіння активною пам’яттю: здатність запам’ятати, упізнати, 

швидко відтворити;
8)	 гнучкість мислення – здатність швидко і легко переходити від 

одного класу явищ до іншого, віддаленого за своїми ознаками;
9)	 здатність до кращого вибору з декількох альтернатив розвʼязання 

проблеми дослідження;
10)	здатність легко генерувати ідеї;
11)	здатність передбачення (уміння фантазувати);
12)	уміння чітко формулювати власні думки, завдання, висновки, 

протиріччя і викладати їх на папері.
Залучення учнів до дослідницької діяльності в навчальному закладі 

має забезпечувати добре сформовані передумови отримання успішно-
го результату, спеціальні програми з основ наукових знань та методику 
ідентифікації відповідних схильностей із надійними й обґрунтованими 
критеріями, які відповідають цим передумовам [25]. практики іденти-
фікації схильності до наукової творчості мають базуватися на розумінні 
того, що ідентифікація є безперервним процесом оцінювання, що забез-
печує виявлення та розвиток виключного потенціалу в учнях, сприяє  
залученню учнів до навчального процесу на засадах дослідницького 
пошуку. це дає їм змогу бачити й розуміти власні сильні сторони та 
стійкі інтереси. такий підхід є важливим засобом розвитку здібностей, 
виявлених у високопотенційних учнів. він передбачає певні шляхи  
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задоволення не лише навчальних потреб, а й емоційних, психологічних, 
соціальних.

продуктивні методи ідентифікації мають керуватися відповідями на 
такі запитання:

 – які сильні сторони або таланти проявляє цей учень?
 – чи задовольняє його потреби шкільна програма?
 – Що необхідно/бажано змінити?
 – яку інформацію має надати нам повна характеристика учня (нав-

чальний, соціальний, емоційний, психологічний аспекти)?
 – яка додаткова інформація про учня та його оточення нам потрібна? 
 – які саме інтереси та досягнення вказують нам на потреби конкрет-

ного учня?
 – як інформація щодо учнівських схильностей, здібностей, інте- 

ресів та мотивації може сприяти плануванню навчального процесу?
варто зауважити, що обдаровані учні:
 – різняться залежно від того, якими із загальних характерних рис і в 

якому ступені вони володіють;
 – володіють значною кількістю індивідуальних характерних рис 

(іноді можуть мати між собою більше відмінностей, аніж спільного).
 – обдарованих учнів не можна однозначно підводити під загальні 

стереотипи.
діагностика схильності до дослідницької діяльності пов’язана з роз-

робленням і використанням різноманітних методів розпізнавання індиві-
дуальних психологічних особливостей дитини в її найбільш поширених 
формах (спостереження, тести, проективні методики, опитувальники, екс-
пертне оцінювання тощо) з метою прогнозування розвитку здібностей до 
наукової творчості, прийняття рішення про вплив на її поведінку у визна-
ченому напрямі. педагогічна діагностика є передумовою для грамотної й 
успішної постановки та конструювання педагогічних задач, розроблення 
ефективних навчально-виховних дій і операцій. вона постає одним з ін-
струментів нового типу освітніх програм спеціалізованого і профільного 
навчання. окрім цього, педагогічна діагностика також є дієвим компо-
нентом системної підтримки професійного самовизначення обдарованих 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. відповідний  
діагностичний інструментарій передусім має виявити мотиваційно-вольо-
вий компонент схильності учнів до дослідницької діяльності та пізнавально- 
операційний рівень їхньої готовності, що надає педагогу можливість:

 – виявити прояви схильності до дослідницької діяльності; 
 – визначити рівень стійкості пізнавальних інтересів;
 – діагностувати пізнавальні, мотиваційні, лідерські, творчі характе-

ристики обдарованих учнів і рівень їх проявів;
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 – визначати результативність навчального процесу з набуття наукових 
знань й емоційно-вольової налаштованості на дослідницьку діяльність;

 – здійснювати моніторинг у процесі формування наукових понять і 
навичок дослідницького пошуку;

 – визначати ставлення учнів до наукової творчості, стійкість їх ін-
тересів до дослідницького пошуку;

 – спостерігати за установками на дотримання основних моральних 
норм (взаємодопомога, правдивість, відповідальність), яких потребує  
наукова спільнота і які задекларовані правилами наукової етики. 

Необхідно навести орієнтовний приклад карти експертного оці-
нювання проявів схильності учнів до дослідницької діяльності вчите-
лями-предметниками, керівниками гуртків позашкільного навчального 
закладу. За результатами відповідного оцінювання можна прогнозувати 
перспективи розвитку означеної схильності кожного з учнів з ураху-
ванням напрямів їхніх наукових інтересів, які встановлюються шляхом 
спостереження, співбесіди, аналізу продуктів діяльності тощо. варто за-
значити, що для педагогів цей інструмент надає можливість ближче при-
дивитись до кожного з учнів, спланувати заходи педагогічної підтримки 
в напрямі розвитку здібностей до дослідницької діяльності. 

окрім оцінювального, педагогічна діагностика має формувальний 
характер. учням надається можливість: переконатися в наявності стій-
ких інтересів до дослідницького пошуку та підтримати мотивацію до 
пізнання нового, до досягнень й соціального визнання; здійснювати са-
мооцінювання та рефлексію навчального процесу, а також стану готов-
ності до виконання власного дослідження; підвищити рівень мотивації 
до дослідницької діяльності, коригувати наявні знання та навички у ви-
користанні наукового методу.

до спеціальних умов проведення педагогічної діагностики належать: 
вибір методів, розроблення інструментарію для фіксації, аналізування та 
збереження результатів, підбір дидактичних матеріалів. 

одним з інструментів педагогічної діагностики, який використовують 
з метою виявлення схильності до певної діяльності є діагностичні табли-
ці, які містять перелік якостей і навиків, характерних для кожного струк-
турного компонента дослідницького пошуку, що забезпечують успішність 
її виконання і загалом відповідають готовності інтелектуально обдарова-
ного старшокласника до дослідницької діяльності. діагностичні таблиці 
формують відповідно до встановлених компонентів, критеріїв і показни-
ків схильності до дослідницької діяльності [25, с. 28], серед яких:

 – мотиваційно-ціннісний – мотиваційно-вольові якості учня: моти-
вація до пізнання нового, стійка цікавість до окремої галузі знань, стійка 
пізнавальна активність, позитивне ставлення до наукової творчості;
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 – особистісно-розвивальний – пізнавальні якості учня: пізнавальна 
активність, пізнавальний досвід, цікавість, допитливість, спостережли-
вість, розвинена уява;

 – змістовно-операційний – інтелектуальний: здатність до аналізу, 
синтезу, групування, класифікації, узагальнення, моделювання, здатність 
до накопичення та систематизації знань; творчий: креативність, потреба в 
самовираженні та самореалізації, продуктивність; знаннєвий: базові зна-
ння з окремих дисциплін, теоретичні знання з основ наукової діяльності;

 – організаційно-результативний – організаційний: організованість, 
самостійність, дисциплінованість; оргдіяльнісний: планування, навички 
пошуку, навички відбору й опрацювання інформації, навички подання 
інформації, комунікативні здібності; рефлексивний: самооцінювання, 
рефлексивні вміння.

для складання діагностичних таблиць пропонуємо також скориста-
тися розробкою структури дослідницької діяльності учня [25, с. 23–26], 
визначених умінь і навичок до кожного компоненту та відповідних інди-
відуально-психологічних якостей учня-дослідника (табл. 3.2).

Експертна оцінка проявів схильності учнів
до дослідницької діяльності

Дата заповнення  ___________________________________________________
Назва навчального закладу  ___________________________________________
ПІП учителя  ____________ Предмет викладання  _________________________

№ ПіП
учня
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 Таблиця 3.2
структурні компоненти дослідницької діяльності учня 

та її індивідуально-психологічне забезпечення 
структура 

дослідницької 
діяльності учня 

(дду)

уміння та навички учня-
дослідника відповідно до 

компонентів дду

індивідуально-
психологічні якості 

учня-дослідника

визначення кола 
актуальних питань 
для дослідження

 – уміння відчувати (вбачати, 
розрізняти) проблеми 
навколишнього світу, які 
підлягають дослідженню;
 – уміння творчо 

трансформувати проблему від 
локального до глобального 
рівня;
 – уміння цілеспрямовано 

спостерігати

 – стійка пізнавальна 
активність;
 – потреба в самостійній 

розумовій діяльності;
 – досвід пізнання;
 – володіння індуктив-

ними й дедуктивними 
методами пізнання;
 – цікавість;
 – допитливість;
 – креативність;
 – творча ініціатива;
 – інноваційність

конкретизація 
проблемного кола 
дослідження

 – уміння формулювати 
проблему дослідження;
 – уміння усвідомлювати 

проблемне коло;
 – уміння ставити запитання до 

фактів (формулювати ключові, 
другорядні питання)

 – стійка цікавість до 
окремої галузі знань;
 – допитливість;
 – широта інтересів і 

поінформованості;
 – здатність до 

узагальнення;
 – дивергентне мислення

постановка цілей  – уміння шукати причини – 
необхідності нових знань й 
умінь для вирішення визначеної 
проблеми;
 – уміння визначати мету й 

завдання дослідження

 – відкритість до нових 
знань;
 – творча ініціатива;
 – впевненість;
 – цілеспрямованість;
 – дивергентне мислення

первинний 
інформаційний 
пошук

 – уміння самостійно 
знаходити, відбирати, необхідну 
інформацію стосовно проблеми 
дослідження;
 – уміння орієнтуватися 

в інформаційних потоках, 
виділяти головне й другорядне, 
первинне й вторинне, актуальне 
й не актуальне тощо;

 – стійка пізнавальна 
активність; 
 – потреба в накопиченні 

знань;
 – допитливість;
 – організованість; 
 – систематичність та 

системність накопичення 
знань;
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структура 
дослідницької 

діяльності учня 
(дду)

уміння та навички учня-
дослідника відповідно до 

компонентів дду

індивідуально-
психологічні якості 

учня-дослідника

 – навички роботи з різними 
інформаційними джерелами;
 – уміння критично оцінювати 

можливості проведення 
дослідження обраної проблеми

 – здатність до аналізу, 
синтезу, оцінювання 
та систематизації 
інформації;
 – критичне мислення

планування 
дослідження

 – уміння висувати й 
обґрунтовувати гіпотезу;
 – уміння формулювати об’єкт і 

предмет дослідження;
 – уміння формулювати тему, 

мету дослідження, визначати 
його актуальність; 
 – уміння формулювати завдан-

ня дослідження, обирати мето-
ди та визначати засоби  
вирішення завдань; 
 – уміння моделювати 

розв’язання проблеми;
 – уміння складати проект;
 – уміння планувати 

експеримент, складати план дій 
та програму дослідження;
 – уміння знаходити експери-

ментальну базу та партнерів 
(наукового та педагогічного 
керівника) дослідження

 – самостійність;
 – відповідальність;
 – працелюбність;
 – практичність;
 – організованість;
 – дисциплінованість;
 – здатність до аналізу, 

синтезу, моделювання, 
проектування;
 – комунікативні 

здібності

вторинний 
інформаційний 
пошук

 – уміння самостійно 
знаходити, відбирати, необхідну 
інформацію;
 – уміння аналізувати (усвідом-

лювати), систематизувати ін-
формацію, обробляти її з метою 
вирішення дослідницьких задач;
 – уміння знаходити фахівців 

та ставити запити (до вчителя, 
консультанта, фахівця, ученого 
та ін.) стосовно інформації, якої 
не вистачає;

 – Здатність до аналізу, 
синтезу, групування, кла-
сифікації, систематизації, 
оцінювання, узагальнен-
ня, моделювання;
 – оригінальність;
 – здатність до 

накопичення та 
систематизації знань;
 – здатність до ділової 

взаємодії;

 Продовження табл. 3.2
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структура 
дослідницької 

діяльності учня 
(дду)

уміння та навички учня-
дослідника відповідно до 

компонентів дду

індивідуально-
психологічні якості 

учня-дослідника

 – навички роботи з різними 
джерелами інформації

 – базові знання в 
окремих галузях

експериментальна 
перевірка гіпотези

 – уміння планувати експери-
ментальне дослідження, домов-
лятися про організацію умов 
його проведення;
 – уміння проводити спостере-

ження та ставити експеримент: 
формулювати гіпотезу дослі-
дження; обирати умови прове-
дення експерименту;
 – уміння визначати змінні ве-

личини (залежний і незалежний 
параметри) експериментально-
го дослідження;
 – уміння відбирати необхідні 

прилади для експериментальної 
перевірки гіпотези;
 – мати навички вимірювання;
 – уміння працювати з 

інструкціями;
 – виконувати правила техніки 

безпеки;
 – аналізувати й оформлювати 

результати експерименту

 – допитливість;
 – комунікативні 

навички;
 – практичність;
 – працездатність;
 – впевненість;
 – сміливість;
 – спостережливість;
 – уважність;
 – акуратність;
 – організованість;
 – відповідальність;
 – чесність;
 – базові знання з 

окремих галузей;
 – критичне мислення

оформлення 
результатів 
дослідження

 – уміння цілеспрямовано 
обробляти інформацію 
(аналізувати структурувати, 
оцінювати) та представляти 
результати інформаційного 
пошуку в письмовому вигляді;
 – уміння складати зміст 

письмової роботи;
 – уміння оформлювати 

письмову роботу згідно зі 
стандартними вимогами 
(форматувати, робити заголовки 
і підписи тощо);

 – дисциплінованість;
 – уважність;
 – акуратність;
 – етичність;
 – чесність;
 – працездатність;
 – критичне мислення

 Продовження табл. 3.2
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структура 
дослідницької 

діяльності учня 
(дду)

уміння та навички учня-
дослідника відповідно до 

компонентів дду

індивідуально-
психологічні якості 

учня-дослідника

 – уміння складати список 
інформаційних джерел і робити 
посилання;
 – уміння оформлювати 

стислий виклад дослідницької 
роботи (тези до роботи)

обговорення та 
захист результатів 
дослідження

 – уміння готувати доповідь 
(стислий виклад результатів 
дослідження);
 – уміння оформлювати 

презентацію, постер;
 – уміння психологічно 

налаштовуватись на прилюдний 
захист;
 – уміння складати позитивне 

враження;
 – уміння відповідати на запи-

тання та вести наукову дискусію,  
доводити й захищати власні ідеї; 
 – навички комунікації;
 – уміння взаємодії з партнера-

ми та науковим керівником

 – критичне мислення;
 – креативність;
 – ініціативність;
 – здатність до співпраці;
 – участь у дискусіях;
 – толерантність;
 – комунікативні 

здібності

рефлексія  – Навички рефлексії діяльності, 
оцінювання її результатів, 
набутих умінь;
 – уміння робити висновки 

та планувати майбутнє 
дослідження, відповідно до 
набутого досвіду

 – працездатність;
 – наполегливість;
 – незалежність;
 – позитивне ставлення 

до наукової творчості;
 – потяг до інтелектуаль-

ної ініціативи;
 – прагнення до само-

вдосконалення тощо

Наведемо приклади діагностичних таблиць (табл. 3.3, 3.4) із визна-
чення готовності обдарованих старшокласників до самостійного дослід-
ницького пошуку за відповідними критеріями психологічної (задатки, 
схильності, здібності), яку складено з використанням структури твор-
чого потенціалу обдарованої особистості в. моляко [39] та операційної 
складової (знання наукового методу та уміння його використовувати), яку 
наведено на основі наших попередніх розробок [25, с. 119]. відповідну 

 Продовження табл. 3.2



Розділ 3

114

психологічну готовність учня рекомендуємо визначати на початку залу-
чення учнів до спеціальних навчальних програм, дослідницьких проектів 
чи належної діагностичної роботи, а також після спеціального навчання з 
основ дослідницького пошуку та виконання навчальних досліджень. опе-
раційну складову готовності рекомендуємо діагностувати після спеціаль-
ного навчання (наприклад, спецкурсу «основи дослідницького пошуку»).

варто зауважити, що критерії психологічної готовності обдарованих 
старшокласників до самостійного дослідницького пошуку охоплюють  
20 показників, які стосуються задатків, схильностей, здібностей до дослід-
ницької діяльності, а також можливого впливу соціального оточення (сприян-
ня батьків, фахова підтримка, засоби і матеріальні умови). рівні готовності 
визначають частоту та систематичність прояву кожного критерію та наяв-
ність відповідних умов для їх реалізації та розподіляються так:

 – високий рівень – актуальний;
 – помірний рівень – частково актуалізований;
 – потенційний рівень – не актуалізований.

 Таблиця 3.3
діагностична таблиця

«Психологічна готовність учня до самостійного 
дослідницького пошуку»

ПІП учня ________________________________________________

№ Психологічна готовність рівень прояву

Критерії психологічної готовності учня 
до дослідницького пошуку

ви
со

ки
й

п
ом

ір
ни

й

п
от

ен
-

ці
йн

ий

у
то

ч-
не

нн
я,

 
ко

нк
ре

ти
-

за
ці

я
1 підвищена чутливість, певна вибірковість 

до певної галузі знань або кола проблем 
(конкретизувати, яких саме)

2 систематичність проявів інтересів до 
означеної галузі знань або кола проблем

3 домінування пізнавальних інтересів перед 
іншими 

4 допитливість, прагнення до створення 
нового, до пошуку й розв’язання проблем

5 прояви загального інтелекту – розуміння, 
швидкість оцінювань та вибору способів 
розв’язку, адекватність дій

6 схильності до постійних порівнянь, зістав-
лень, вироблення еталонів для наступних 
порівнянь, відбору
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7 Швидкість  засвоєння нової інформації, 
створення асоціативних масивів тощо

8 Наполегливість, систематичність у роботі, 
цілеспрямованість, рішучість, працелюб-
ність, сміливе прийняття рішень тощо

9 творча спрямованість на пошук аналогій, 
комбінування, реконструювання, змін 
варіантів, економність у рішеннях, 
використанні часу, засобів тощо

10 інтуїтивізм – здатність до прояву неусві-
домлюваних швидких (іноді миттєвих) 
оцінок, прогнозів, рішень

11 порівняно швидке та якісне оволодіння 
вміннями, навичками, прийомами, техні-
кою праці, майстерністю виконання відпо-
відних дій

12 емоційне забарвлення окремих процесів, 
емоційне ставлення, вплив почуттів на 
суб’єктивне оцінювання, вибір, надання 
переваг тощо

14 Здібності до реалізації власних стратегій 
і тактик при розв’язанні різних проблем, 
завдань, пошуку виходу зі складних, 
нестандартних, екстремальних ситуацій

15 усвідомлення важливості та необхідності 
самоосвіти, розвиток навички саморегуля-
ції, прагнення до самоефективності в до-
слідницькій діяльності

16 пов’язування дослідницької діяльності з 
майбутнім професійним самовизначенням, 
мотивування на досягнення й соціальне 
визнання

17 Наявність позитивного впливу контексту 
(тобто професійного, непрофесійного,  
сімейного оточення)

18 Наявність позитивного соціального 
впливу – оцінка, заохочення, підтримка, 
соціальна роль

19 доступність засобів, матеріальні можли-
вості тощо
Загальна оцінка психологічної готовності 80–

100 %
60–

80 %
40–

60 %
висновок

 Продовження табл. 3.3
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 Таблиця 3.4
діагностична таблиця

«рівні готовності обдарованих учнів середньої та старшої школи 
до проведення дослідницького пошуку» (операційна складова)

1. базовий рівень
учень готовий до дослідницького пошуку з допомогою та під керівництвом вчи-
теля, наукового керівника; усвідомлює значущість та позитивно ставиться до 
наукової творчості. учень проявляє: пізнавальну активність, допитливість, воло-
діє елементами критичного та креативного мислення, однак має вузький рівень 
поінформованості, є відкритим до нових знань, до формування наукової карти-
ни світу, однак його інтереси є нестійкими, здебільшого обмежені конкретною 
предметною галуззю; уміє працювати як індивідуально, так і в групі учнів; напо-
легливий і цілеспрямований у досягненні запланованого результату. учень знає 
головні етапи дослідницького пошуку; під керівництвом педагога формулює 
тему, мету та задачі дослідження; уміє підбирати та систематизувати за допомо-
гою вчителя (консультанта) літературні джерела, що безпосередньо стосуються 
процесу досліджень; ознайомлений з методами дослідження нескладних про-
блем; разом із науковим керівником обирає методи для експериментальної пере-
вірки гіпотези; може організувати не складний експеримент, під керівництвом 
педагога описує результати проведеного дослідження; може оцінити виконане 
дослідження за наданими критеріями; за рекомендаціями готує доповідь і пре-
зентацію результатів власної дослідницької роботи; вчиться захищати результа-
ти роботи на секціях, наукових об’єднаннях, конференціях тощо
2. Продуктивний рівень
учень готовий до дослідницького пошуку під керівництвом вчителя, наукового 
керівника. він пройшов спеціальний курс навчання з основ наукових знань, 
вільно володіє уміннями, визначеними для базового рівня готовності до 
дослідницької діяльності, має достатній рівень поінформованості, стійкий 
інтерес до дослідницького пошуку та виявляє потребу в накопиченні знань; 
учень уміє самостійно обирати тему дослідження, формулює її актуальність, 
самостійно висуває гіпотези дослідження, використовує альтернативні способи 
пошуку наукової інформації; за консультативної підтримки здійснює підбір 
засобів дослідницької діяльності, планує та проводить експериментальне 
дослідження для перевірки гіпотези, аналізує й узагальнює його результати; 
володіє навичками адаптації та саморегуляції 
3. творчий рівень
учень успішно оволодів основами дослідницької діяльності. він усвідомлює 
важливість та необхідність самоосвіти, розвиває навички саморегуляції, прагне 
до самоефективності в дослідницькій діяльності, яку пов’язує з майбутнім 
професійним самовизначенням, мотивований на досягнення й соціальне 
визнання. проявляє стійкий інтерес до досліджень, захопленість предметом 
дослідження, творчу ініціативу, що спрямована на розвиток проведеного 
дослідження, отримання творчого продукту. Здійснює пошук наукової установи 
та можливої фахової підтримки обраної проблеми дослідження; готовий 
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презентувати роботу, що виконана під керівництвом наукового керівника, на 
наукових заходах високого рівня (конкурси маН україни, наукові конференції, 
міжнародні конференції та конкурси юних дослідників тощо). учень володіє 
уміннями, визначеними для достатнього рівня готовності до дослідницької 
діяльності, а також проявляє: здатність до ділової взаємодії, самостійність 
в питаннях визначення проблеми, гіпотези, формулювання мети і завдань 
дослідження; самостійно здійснює пошук, підбір, опрацювання інформаційних 
джерел із обраної проблематики; планує проведення теоретичного й 
експериментального дослідження; свідомо та за консультативної фахової 
підтримки добирає методи для проведення експериментального дослідження; 
володіє методами опрацювання експериментальних даних; демонструє 
результати дослідження й аргументує їхню достовірність; бере активну участь 
у науковій дискусії, дотримується норм наукової етики, прагне розвивати 
інтелектуальну ініціативу, має стійке прагнення до самовдосконалення тощо

поданий нижче методичний комплекс педагогічної діагностики 
схильності обдарованих учнів до дослідницької діяльності пропонуємо 
використовувати як для визначення рівня готовності учнів до дослід-
ницького пошуку, для відбору учасників спецкурсів з основ наукових 
знань, так і для формувального оцінювання набутих знань та умінь у 
процесі навчання. Зазначений комплекс розроблено й узгоджено з нав-
чальною програмою факультативу або спецкурсу «основи дослідниць-
кого пошуку», яку рекомендовано до використання у закладах загальної 
середньої освіти. комплекс складається з двох комплектів методик, які 
забезпечують два етапи педагогічної діагностики. 

перший етап – відбірковий, його завдання оцінити пізнавально- 
мотиваційний та інтелектуально-творчий потенціал майбутніх учасників 
програм із формування дослідницьких знань і навичок.

другий етап – формувальний, завдання якого полягає в моніторингу 
прояву інтересу, результативності навчального процесу з набуття наукових 
знань й емоційно-вольової налаштованості на дослідницьку діяльність. 

Необхідно визначити деякі загальні методичні рекомендації для пе-
дагогів із використання діагностичного комплексу й окремих методик,  
з яких він складається. 

1.	до початку проведення діагностики педагог має ознайомити-
ся зі змістом методики й інструктивними матеріалами, за необхідності  
внести корективи залежно від задач, які поставлені перед конкретним 
учнівським колективом або відповідною програмою.

2.	під час планування педагогічного дослідження необхідно врахо-
вувати не лише час, що необхідний для виконання завдань відповідної 

 Продовження табл. 3.4
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частини методики, а й час, який потрібен для роздавання діагностичних 
матеріалів, пояснення способу виконання завдань, а іноді й опрацювання 
з учнями тренувальних прикладів.

3.	попередити учнів про обмеження часу, який виділено на виконан-
ня завдань (бажано не перевищувати 20 хв), нагадувати в процесі про-
ведення дослідження про його перебіг. 

4.	учні не мають знати зміст діагностичних завдань до початку 
застосування методики. 

5.	особливу увагу варто звернути на спосіб фіксації відповідей у тес-
тових матеріалах. 

6.	перед тим, як учні розпочали виконання завдання, необхідно 
викликати в них інтерес, створити відповідну мотивацію до роботи  
над ними.

7.	під час діагностичної процедури варто створити дружню, комфорт-
ну, спокійну атмосферу довіри, стимулювати пошук власних відповідей.

8.	для досягнення формувальної мети діагностичних конструктів, 
бажано після виконання кожного завдання провести індивідуальне пред-
ставлення та колективне обговорення результатів. це надає можливість 
скоригувати та поглиблено усвідомити теоретичні та практичні знання,  
а також власну позицію, відповідне ставлення до процесу.

9.	результати діагностики мають розглядатися в комплексі з іншими 
показниками: результатами співбесіди з дитиною, відомостями від бать-
ків, показниками інтересів дитини і паралельних психологічних дослі-
джень тощо.

На першому етапі, коли педагог-дослідник збирає первинну інфор-
мацію про учня, він інформує про можливості та перспективи дослід-
ницького пошуку, мотивує та розкриває перспективи участі в програмах 
маН україни. доцільно використовувати прямі методи педагогічної діа-
гностики мотиваційно-потребнісної сфери особистості з використанням 
інструментарію «прямих анкет», які передбачають такі запитання: хто? 
що? чому? як? прикладом може слугувати анкета «визначення устано-
вок щодо роботи в маН україни», метою якої є надання учням можли-
вості визначитись щодо власного дослідницького пошуку в маН украї-
ни та здійснити перший етап їх відбору для участі в програмі. у процесі  
оцінювання результатів звертають увагу на мотиваційні ознаки –  
бажання та готовність долучитись до власного дослідницького пошуку та  
проектів маН україни. 

цей інструмент допоможе в процесі складання карти експертного оці-
нювання схильності учнів до дослідницької діяльності та спрогнозувати 
шляхи її реалізації в спеціальних програмах, спрямованих на розвиток 
дослідницьких здібностей. пропонуємо скласти опитувальник «Наукові 
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інтереси та захоплення», який надасть можливість отримати додаткову 
інформацію про респондента стосовно інтересу до дослідницької діяль-
ності, наявного досвіду та чинників зовнішньої підтримки. методика ви-
користовує очне інтерв’ювання чи письмове опитування. діагностуван-
ня проводиться індивідуально з кожним учасником. під час оцінювання 
результатів увагу звертають на набутий дитиною досвід дослідницької 
діяльності, наявність підтримки батьків і можливі досягнення.

варто зазначити, що інтерес може мати ситуативний характер, тому 
на першому етапі діагностики доцільним буде експертне оцінювання  

Юний друже! Пропонуємо тобі висловити свою думку 
з наступних питань. 

Дякуємо за відвертість!
Клас  ___________________________________________________________
ПІП учня  ________________________________________________________

1 чи знаєш ти, що в україні існує мала академія наук, 
скорочено маН? так ні

2 чи відомо тобі, що маН проводить конкурси-захисти 
учнівських дослідних робіт? так ні

3 чи хотів/хотіла би ти провести власне дослідження і 
підготувати наукову роботу на конкурс маН? так ні

4

якщо «так», то який напрям би ти обрав/обрала для 
себе:
 – пошуково-дослідницька робота з певної галузі знань;
 – конструкторська робота (винахід нового пристрою чи 

вдосконалення вже існуючого, створення діючої моделі 
певного процесу тощо)

так
так

ні
ні

5

яку б саме галузь знань ти обрав/обрала для 
самостійного дослідницького пошуку?
Напиши назву навчального предмета

6

Що/хто, на твою думку, може допомогти тобі в процесі 
дослідницького пошуку:

 – учитель;
 – батьки;
 – відвідування бібліотеки;
 – пошук у мережі інтернет;
 – відвідування гуртка;
 – шкільний факультатив

так
так
так
так
так
так 

ні
ні
ні
ні
ні
ні

7 чи хотів/хотіла би ти пройти спеціальне навчання з 
підготовки до написання науково-дослідної роботи? так ні
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вчителями інтелектуально-творчого потенціалу обраної групи учнів. 
для первинної діагностики обдарованості учнів учителем радимо ско-
ристатись перекладеним, модифікованим і доповненим опитувальником  
дж. рензуллі «Шкала рейтингу поведінкових характеристик» [25, с. 168–
171]. методика дає змогу встановити рівень прояву пізнавальних, моти-
ваційних, творчих, лідерських якостей учнів, а також поведінкові ознаки 
схильності до наукової творчості. експертне оцінювання «первинна діаг-
ностика обдарованої дитини вчителем» використовують для отримання 
додаткової інформації стосовно рівня готовності учнів до самостійного 
дослідницького пошуку. діагностичну процедуру здійснюють педагоги, 
які працюють із респондентами понад рік із застосуванням рейтингової 
шкали: у кожному блоці необхідно оцінити (1–4 бали) частоту прояву кож-
ної характерної ознаки. кожна шкала оцінюється незалежно від інших, 
після чого підраховують суму балів за кожним блоку. потім доходять вис-
новку про ступінь вираження здібностей учня в певному виді діяльності. 
Наведемо одну зі шкал оцінювання та відповідний підрахунок результату.

Шкала V. Характеристики схильності до наукової роботи
№ характеристики 1 2 3 4

1
має яскраво виражену здатність до сприйняття 
абстрактних понять, до систематизації знань та їх 
узагальнення

2 має добре розвинену уяву та інтуїтивне відчуття істини

3
виявляє допитливість, інтерес до таємниць природи, 
прагнення досліджувати навколишній світ, з’ясовувати 
невідоме, висловлювати власні гіпотези 

4 любить читати науково-популярну літературу

5
Не впадає у відчай, коли його задуми і проекти не 
підтримують однолітки, учителі або батьки, здатен 
долати труднощі

6 часто намагається знайти власне пояснення причин і 
змісту різноманітних подій та явищ навколишнього світу

7 проводить багато часу над створенням проектів, 
конструкцій, схем, колекцій

8 виявляє активну самостійність, намагається 
самостійно впоратися з ускладненнями

9 Здатен докладати зусиль, «сушити голову» над 
складними завданнями

10 полюбляє обговорювати наукові події, винаходи та 
інноваційні ідеї 

11 проявляє здатність до планування та чіткої організації 
власної діяльності
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у 5-му блоці «характеристики схильності до наукової роботи», мак-
симальна кількість балів 36. про високий рівень розвитку відповідних 
здібностей може говорити сума балів вище 25 (70 %).

З метою визначення стійкості інтересів учня до окремої предметної 
галузі знань, а також до науки і наукової творчості пропонуємо скорис-
татись профільно-діагностичним опитувальником «карта інтересів» (на-
приклад, Н. бєльської). варто зазначити, що підтвердженням схильності 
учнів до дослідницької діяльності є наявність на високому позитивному 
рівні інтересу до окремого предмета та позитивний показник інтересу до 
наукової творчості. 

педагогічну діагностику проводять також у ході спостережень за 
активністю учнів у спонтанній та спеціально організованій діяльності. 
інструментарій для педагогічної діагностики – карти спостереження. 
він дає змогу фіксувати індивідуальну динаміку та перспективи роз- 
витку схильності до дослідницької діяльності кожної дитини під час 
комунікації з однолітками та дорослими, або пізнавальної активності,  
прояви інтересів та уподобань, а також слідкувати за розвитком дитя-
чої ініціативності, відповідальності й автономії й тим, як розвивається 
уміння планувати й організувати дослідницький пошук із метою надання 
тьюторської підтримки в освоєнні наукового методу.

Приклад карти спостереження за учасниками дослідження 
під час виконання дослідницьких завдань
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паралельно з методом спостереження за поведінкою та діяльністю 
ефективним є моделювання експериментальних ситуацій, що здійс-
нюється з метою виявлення притаманних обдарованим дітям індиві- 
дуальних особливостей, які є показниками схильності до дослідницької 
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діяльності, а також з метою з’ясування рівня готовності виокремленої 
групи старшокласників до здійснення власного дослідницького пошуку 
за всіма показниками її прояву. експериментальні ситуації моделюють 
як в процесі виконання учнями різних видів діяльності, спрямованих на 
набуття навичок дослідницького пошуку (інформаційний пошук, екс-
перимент, презентація результатів тощо), так і під час виконання вправ 
теоретичного характеру (формулювання теми, мети, гіпотези, завдань 
дослідження тощо). діагностичними інструментами у процесі викорис-
тання цього методу є карти спостереження, аналіз продуктів діяльності, 
рейтингове оцінювання тощо. означені методики ефективно використо-
вують на другому формувальному етапі педагогічної діагностики під час 
спостережень за активністю дитини, коли учні долучились до програм 
цілеспрямованої підготовки зі здійснення власного дослідницького по-
шуку, а саме: у процесі факультативних занять дослідницького спряму-
вання або спецкурсу з основ наукових знань, у роботі учнівського науко-
вого товариства тощо. 

для прикладу, наведемо розробку декількох інструментів відповідної 
педагогічної діагностики.

Анкета «Інтерес до науково-популярного видання»
Мета: визначити спрямування інтересів учня до певної наукової 

проблематики, оцінювання глибини інтересу до дослідницького пошуку.
Методика використання: анкетування проводять на одному із пер-

ших занять спецкурсу з основ дослідницького пошуку. при вході в  
аудиторію, де проводиться заняття, розміщено велику кількість науково- 
популярних видань (наприклад, журнали «колосок», «країна знань», 
«Школа юного вченого», «Наука і життя» тощо, серійні науково-попу-
лярні видання «бібліотечка „колоскаˮ» тощо). організатор дослідження 
спостерігає за проявом цікавості учнів до цієї літератури (коли вони за-
ходять в аудиторію) і фіксує особливості поведінки кожного учня в карті 
спостережень. під час заняття кожному учню пропонують обрати один 
із примірників, ознайомитись з його змістом й обрати інформацію (стат-
тю), яка найбільше зацікавила «з першого погляду» й спонукала бажання 
ознайомитись з певною науковою проблемою (бажано встановити часові 
межі для кожного етапу дослідження). після ознайомлення з журналами, 
учням пропонують відповісти на запитання анкети.

Обробка результатів. проводять якісне оцінювання інтересу до пев-
ної галузі знань і стійкості інтересу до наукового пошуку за показни-
ками відповідей учня. у карті спостережень фіксують напрями науко-
вих інтересів кожної дитини, їх якісний рівень і можливі перспективи 
розвитку, а також особливості поведінки під час спеціально організова- 
ної діяльності.
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у контексті моделювання експериментальних ситуацій пропонує-
мо цілеспрямований текстовий опитувальник – оригінальну методику 
формування навичок оперування головними поняттями наукових дослі-
джень. На прикладі фрагментів тексту успішних дослідницьких проектів 
учням пропонують сформулювати досліджувану проблему, назву робо-
ти, можливу мету, гіпотезу завдання, методи дослідження тощо.

Друже, уважно прочитай приклад вступу до роботи вінницького 
в’ячеслава андрійовича, учня 9 класу ліцею № 142, м. київ (керівник 
роботи: меньшикова Наїля максутівна, учитель фізики).

Після цього спробуй виконати завдання 1–7.

Юний друже, пропонуємо ознайомитися з науково-популярним виданням 
і визначитися з проблематикою дослідження,

яка тебе зацікавила.
1. яка стаття (наукова проблема) найбільше тебе зацікавила? (запиши назву)
2. у чому полягає актуальність обраної тобою наукової проблеми? (опиши 
коротко)
3. вирішення цієї проблеми є актуальним:
а) для тебе б) для школи в) для україни г) для 

світу
4. чи цікавився ти раніше цією проблематикою?
а) вперше дізнався б) зацікавився недавно в) давно цікавлюсь
5. які нові ідеї з’явилися в тебе після ознайомлення з цією статтею? (опиши 
коротко)
6. чи хотів би ти отримати більше інформації з цієї наукової проблематики?
а) так б) ні  в) можливо
7. чи хотів би ти поділитися цією інформацією з однолітками?
а) так б) ні  в) можливо
8. чи хотів би ти поділитися цією інформацією з учителями?
а) так б) ні  в) можливо
9. чи хотів би ти поділитися цією інформацією з батьками?
а) так б) ні  в) можливо
10. чи хотів би ти написати реферативну роботу з цієї проблеми?
а) так б) ні  в) можливо
11. чи хотів би ти здійснити наукове дослідження з цієї проблеми?
а) так б) ні  в) можливо
12. На які ще наукові проблеми ти звернув увагу під час ознайомлення з 
журналом? (опиши коротко)
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1. Підбери назву до цієї роботи  _________________________________

взимку вирують сильні морози і щороку випадає багато снігу. Значна 
кількість снігу скупчується на дахах будівель. із підвищенням температури сніг 
із дахів може сповзати, що створює небезпеку для пішоходів і транспортних 
засобів. лише за минулу зиму в нашому місті загинуло майже 50 осіб. це 
змусило мене звернути увагу на необхідність розробки такого проекту. 

я пропоную спосіб розтоплення снігу, що накопичується взимку на дахах 
будівель, шляхом нагрівання даху. Завдяки цьому можна уникнути ризику 
травмування оточуючих і псування майна, а також це надасть можливість 
використовувати талу воду в господарських потребах. 

вода, яка буде утворюватися з розплавленого снігу, зберігатиметься 
в спеціальних ємностях і використовуватиметься жителями будинку в 
господарських цілях. 

для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:
1)	ознайомитися з відомими способами обігріву даху (інформація з 

інтернет-мережі);
2)	розробити проект обігріву даху;
3)	намалювати схему нагрівальної установки та запропонувати спосіб 

розміщення спеціальних ємностей для талої води на даху;
4)	виконати розрахунки ккд для системи підігріву та плавлення снігу;
5)	сформулювати висновки щодо доцільності такого проекту

2. Визнач актуальність (необхідність) такого дослідження  __________
 ______________________________________________________________

таким чином, ми вважаємо, що предметом дослідницького інтересу є 
практичне застосування талої води в господарських цілях.

3.
Спробуй встановити об’єкт і предмет цього дослідження
об’єкт  _______________________________________________________
предмет  _____________________________________________________

аналітичним матеріалом для цього проекту були теми з підручника фізики: 
розрахунок кількості теплоти, теплова дія електричного струму, ккд 
нагрівальної установки 

4.
Спробуй сформулювати гіпотезу цього дослідження  _______________
 ______________________________________________________________

5. У чому полягає новизна цього дослідження? _______________________

6.
У чому полягає практичне значення цього дослідження?
 ______________________________________________________________

7.

Що необхідно для виконання такого дослідження?
 ______________________________________________________________
Кого б ти залучив на допомогу? __________________________________
Що могло б завадити його виконанню? ___________________________
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ефективним методом педагогічної діагностики також є викорис-
тання аналізу продуктів діяльності, особливістю якого постає те, що 
аналізуються результати реальної діяльності дитини, яка долучилась 
до нормованого дослідницького пошуку, визначення проблемних мо-
ментів, фактів недостатнього розуміння певних наукових понять й ета-
пів наукового методу. аналіз продуктів діяльності надає можливість 
вчасно коригувати помилки та неточності, які допускає дитина в про-
цесі навчальних досліджень під час виконання й оформлення результа-
тів дослідницької роботи. увагу звертають на прояви ініціативи учня, 
наполегливість втілення задумів, використання оригінальних прийомів 
діяльності, спроможність висувати й адекватно оцінювати ідеї власно-
го проекту, відповідність оформлення результатів дослідження при-
йнятим у науковій сфері стандартам тощо.

окремо розглянемо методичні підходи, які розроблено й апробо-
вано в процесі відбору інтелектуально обдарованих старшокласни-
ків до участі в міжнародних конкурсах юних дослідників. пропоно-
ваний діагностичний метод: оцінка особливостей поведінки дитини 
загалом, що спрямована на встановлення трьох аспектів шкільної 
зрілості (інтелектуальний, соціальний і емоційний), які попередньо 
визначають готовність учня до самопрезентації, інтелектуальної дис-
кусії, емоційної налаштованості. цю методику використовують під 
час відбору обдарованих учнів, переможців конкурсів маН україни, 
до участі в міжнародних конкурсах юних дослідників (ICYS, EUCYS, 
Genius та ін.) у режимі відеоконференції. після проведеного за умо-
вами конкурсу офлайн-тестування когнітивних та особистісних фак-
торів, пов’язаних із виявленням творчих характеристик особистості, 
рівня самооцінки, тривожності та мотивації, оцінювання наукового 
рівня поданої на конкурс роботи та відповідного відбору претенден-
тів до участі в наступних етапах конкурсу учасникам пропонують 
налаштувати онлайн-зв’язок і взяти участь у співбесіді з членами 
оргкомітету: коротко представити власне дослідження та відповісти 
на поставлені запитання. співбесіда відбувається англійською мо-
вою, у результаті цього конкурсна комісія визначає рівень володін-
ня іноземною мовою для ведення наукової дискусії та попередньо 
оцінює (за особливостями поведінки претендентів) психологічну 
готовність до участі в міжнародних конкурсних змаганнях, наукову 
спрямованість, особистісну зрілість, мотиваційну налаштованість, 
рівень стресостійкості тощо. після співбесіди за сумарною оцін-
кою рецензованих робіт і психологічного тестування формують рей-
тинговий список претендентів на участь у міжнародних конкурсах  
дослідницьких проектів.
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Запропоновані методичні підходи та матеріали педагогічної діагнос-
тики схильності до дослідницької діяльності інтелектуально обдарова-
них старшокласників можна застосовувати для цілеспрямованого педа-
гогічного впливу з розвитку їх дослідницьких здібностей. вони форму-
ють основу для подальших розробок діагностичних комплексів з метою 
надання рекомендацій інтелектуально обдарованим учням щодо навчан-
ня в закладах спеціалізованої наукової освіти.
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додатки
 додаток 1

Інструкція. вам запропоновано низку тверджень. будь ласка, розгляньте 
послідовно кожне з них і оцініть, наскільки ви згодні з ним, вибравши один з 
чотирьох варіантів відповіді. Зробіть у відповідній клітинці будь-яку позначку.

опитувальник оФо

Повністю 
не 

згоден

скоріше 
не 

згоден 
скоріше

згоден
Повністю 

згоден

1
мені здається, що людина може 
прожити своє життя так, як вона 
забажає

2 я здатний постійно знаходити 
можливості для самовдосконалення

3
багато із найбільш важливих 
рішень приймаються на основі 
неповної інформації

4
я люблю застосовувати (або 
перевіряти на практиці) нові ідеї та 
методи

5

я намагаюся не висловлювати від-
крито власні почуття тоді, коли це 
може призвести до будь-яких не-
приємностей

6 для мене не дуже важливо, щоб 
інші розділяли мою точку зору

7 успіх у справі не завжди приносить 
мені задоволення

8
у складних ситуаціях потрібно 
діяти вже перевіреними способами, 
оскільки це гарантує успіх

9

перш ніж грати в нову гру (або 
розпочинати нову справу), я маю 
переконатися, що можу виграти 
(досягти успіху)

10
часто буває так, що висловити 
власні почуття важливіше, ніж 
обмірковувати ситуацію
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11
Нові ідеї та знання я сприймаю з 
інтересом, тому що вони можуть 
допомогти мені досягти успіху

12
я намагаюся нудну проблему уяви-
ти наочно (створити її образ), так, 
щоб викликати зацікавленість

13
я часто виявляю свою прихильність 
до людини, незалежно від того, чи 
відповідає вона мені взаємністю

14
я з готовністю приймаю критику 
на власну адресу, якщо вона допо-
магає мені досягти досконалості

15
головне в нашому житті – бути ко-
рисними людям, а не постійно шу-
кати або створювати щось нове

16 я ще не зрозумів до кінця, які по-
чуття я здатен відчувати, а які – ні

17 будь-яку невдачу (навіть незнач-
ну), я сприймаю як поразку

18
у майбутньому мені хотілося б зро-
бити щось таке, що нікому до мене 
не вдавалося 

19 буває, що я соромлюся власних по-
чуттів

20
я часто йшов на очікуваний ризик 
у минулому і в майбутньому буду 
це також робити

21

коли я займаюся чим-небудь (про-
блемне завдання, проект, хобі 
тощо), то прагну досягти результа-
ту, який максимально наближений 
до ідеального

22
мені здається, що щасливе сімейне 
життя є для людини більшою цін-
ністю, ніж улюблена робота

23 критичні зауваження на мою адре-
су знижують самооцінку

24 краще я буду робити все як завжди, 
аніж шукати нові способи

25 Навіть після прийняття рішення я 
відкладаю на потім його виконання
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26 я переконаний, що варто довіряти 
власним передчуттям

27

я ніколи не ставлю перед собою 
мету досягти досконалості в тому, 
чим я займаюся (навчання, робота, 
захоплення)

28
для мене невдача в справі – це пе-
редусім досвід, який в іншій ситуа-
ції допоможе мені досягти успіху

29

мене можуть надихати (стимулю-
вати до творчості) також проблеми, 
що знаходяться, повністю або част-
ково, за межами кола моїх звичай-
них завдань чи інтересів

30 Зазвичай мені буває важко прийма-
ти ризиковані рішення

31 я довіряю своїм першим вражен-
ням про людей

32 я нервую, якщо не знаю, що ста-
неться далі

33 мені сподобалося б стрибати з па-
рашутом

34 я не боюся допустити помилку

35
я віддаю перевагу друзям, які за-
вжди все роблять звичним (загаль-
ноприйнятим) способом

36

час від часу я беруся за так звані 
безнадійні проблеми (або за ви-
рішення певних проблем, які не 
задовольняють мене), намагаючись 
знайти рішення більш точне і вірне

37 я часто слідую своїм інстинктам, 
коли вирішую, як вчинити

38 я впевнений у собі

39
я не можу сказати, що я чимось осо-
бливо захоплений (з того, чим мені 
доводиться займатися в житті)

40 я не можу сказати, що я собі подо-
баюся

41 я схильний обирати ті дії, які мені 
підказує серце



ДОДАТКИ

130

42
мені подобається розвʼязувати на-
віть таку проблему, яка не має пра-
вильної відповіді

43 мені здається, що я можу цілком 
довіряти власним оцінкам

44 мені подобається швидка їзда

45
інстинктивні почуття зазвичай 
допомагають мені знаходити 
розвʼязок життєвих проблем

46
можливість того, що якась дрібни-
ця піде не за планом, змушує мене 
різко змінити рішення

47
Зазвичай я схильний шукати нові 
способи виконання повсякденної 
рутинної діяльності

48 інтерес до самого себе завжди 
необхідний людині

49
лише несподівані обставини та де-
яке почуття небезпеки дають мені 
змогу мобілізувати власні сили

50
я уникаю «битися об заклад»,  
навіть якщо я впевнений у своїй 
думці з цього питання

51
я не можу мислити спокійно та 
раціонально, якщо мені потрібно 
прийняти поспішне рішення

52 існує багато речей, з якими мені 
хотілося б поекспериментувати

53 я не прагну завжди уникати 
прикрощів

54

часто найцікавіші люди або люди, 
які «заводять» інших, це ті, хто не 
боїться бути оригінальним і несхо-
жим на інших

55
я надаю перевагу роботі, що вклю-
чає зміни та подорожі, навіть якщо 
вона може бути небезпечною

56
сам процес роботи приносить мені 
більше задоволення, ніж навіть її 
успішний результат

57 я рідко приймаю спонтанні  
рішення
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58
я думаю, що варто вірити у свій 
шанс, навіть коли обставини не на 
мою користь

59

я готовий захищати нетрадиційні 
(незагальноприйняті) рішення або 
методи, припускаючи можливість 
невдачі

60 я намагаюся ніколи і ніде не бути 
«білою вороною»

61 під час подорожей я люблю відхи-
лятися від відомих маршрутів

62

під час вирішення особистих 
проблем я вважаю, що краще 
покладатися на власні уявлення та 
погляди, а не на загальноприйняті 
та традиційні

63
якщо я одного разу знайшов відпо-
відь на питання, я буду дотримува-
тися її, а не шукати інші відповіді

64 мабуть, я можу сказати, що я живу 
з відчуттям щастя

65
після того, як я прийняв рішення,  
я витрачаю багато часу, переконую-
чи себе, що воно було правильним

66
я люблю ставити запитання про 
такі речі, про які інші люди не за-
мислюються

67
я почуваюся найкраще, коли від-
чуваю щасливе відчуття спокою, 
стабільності та комфорту

68
цікавіше займатися розвʼязанням 
складною проблемою, ніж вирішу-
вати просту

69
я витрачаю багато часу на дрібні 
справи, перш ніж беруся за при-
йняття основного рішення

70 цікаво допустити що-небудь, щоб 
перевірити, чи правий я

71
я майже завжди відчуваю в собі 
сили чинити так, як я вважаю за 
потрібне, незважаючи на наслідки
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72
люди, які наполягають на відповіді 
«так» або «ні», просто не знають, 
наскільки все насправді складно

73

беручись за розвʼязання певної  
проблеми, зазвичай я розглядаю і 
неоднозначні (або мало обґрунто-
вані) ідеї, які не мають безпосеред-
нього відношення до цього питання

74

коли мені потрібно прийняти 
рішення, то я чекаю довгий час 
перед тим, як почати про нього 
думати

75 я часто відкладаю прийняття 
рішень до останнього моменту

76
мені було б цікаво шукати відпо-
віді на питання, які виникнуть у 
майбутньому

77

я рідко реалізую свої плани до 
кінця, тому що часто переношу 
терміни їх виконання на більш 
пізній час

78 я люблю братися за нове, щоб 
подивитися, що з цього вийде

79
коли я приймаю рішення, то в мене 
виникає відчуття, ніби мені шалено 
не вистачає часу

80
мені подобається міркувати про 
щось цікаве, про те, що ще нікому 
не спадало на думку

81
хороший учитель – це той, хто 
змушує думати про власний  
погляд на життя

82

коли я зіштовхуюся з важкою про-
блемою, то зазвичай песимістично 
оцінюю можливості знайти вдале 
рішення

83

Зазвичай я можу відчути, коли 
людина права чи неправа, навіть 
якщо не можу пояснити, звідки я 
це знаю
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Обробка результатів
1. відповіді переводять у числовий код таким чином: відповідь «по-

вністю не згоден» отримує бал – -2, «скоріше не згоден» – -1, «скоріше 
згоден» – 1, «повністю згоден» – 2. 

2. для відповідей на пункти опитувальника, які побудовані «за зво-
ротним значенням» (вони присутні в шкалах як «N(-)») здійснюється пе-
рекодування балів: -2 = 2; -1 = 1; 1= -1; 2 = -2.

3. підрахунок балів здійснюють за кожною шкалою. отримані алге-
браїчні суми є показниками шкал у «сирих» балах.

4. показники «сирих» балів переводять у стени відповідно до норма-
тивних таблиць.   

5. лінійка стенів охоплює рівні: 1–3 стени – низький; 4 – нижче се-
реднього; 5–6 – середній; 7 – вище середнього; 8–10 – високий. 
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