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ПСихОЛОГІЧНА ДІАГНОСТиКА ОСОБиСТІСНих 
ЧиННиКІВ РОЗВиТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ОБДАРОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНиКІВ

Своєрідність досліджень проблеми обдарованості 
зумовлена суспільним замовленням і досягненнями 
психолого-педагогічної науки. Сьогодні необхідною 
умовою успішного розвитку сфер економіки є роз-
виток інтелектуально-творчого потенціалу. Отже, ак-
туальною є оптимізація навчально-виховного процесу 
в ЗНЗ, спрямована на ідентифікацію, супровід і під-
тримку обдарованих дітей та молоді.

В Україні та за кордоном створено та активно ви-
користовують значну кількість діагностичних мето-
дик, що претендують на діагностику та прогнозуван-
ня розвитку обдарованості. Однак вітчизняні науковці 
наголошують на відсутності загальноприйнятих тео-
ретичних і методологічних засад психодіагностики 
обдарованості [8].

Традиційно терміном «обдаровані» частіше ха-
рактеризують дітей, які мають порівняно вищі до-
сягнення в певній сфері діяльності. Основним (часто  
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єдиним) показником обдарованості особистості впро-
довж тривалого часу вважали рівень інтелекту. Від-
повідно, ідентифікація обдарованих здійснювалася на 
основі результатів тестів інтелекту. Такий підхід розу-
міння обдарованості зводилося до розгляду її як безо-
собистісного феномену. З появою факторних моделей 
перелік показників обдарованості починає збільшу-
ватися. Дослідники під обдарованістю розпочинають 
розуміти індивідуальний когнітивний, мотиваційний, 
соціальний тощо потенціал, що дає змогу досягати 
високих результатів в одній або більше сферах (Д. Бо-
гоявленська, Г. Гарднер, Дж. Рензуллі, Ч. Спірмен, 
А. Танненбаум, Д. Фельдхюзен, К. Хеллер, В. Шадри-
ков та ін.).

У дослідженні проблеми обдарованості з по-
чатку ХХ ст. до сьогодні науковці перейшли від 
розуміння обдарованості як високого рівня інтелек- 
туального розвитку до уявлення про обдарованість,  
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систему, що містить анатомо-фізіологічні задатки, ког-
нітивні, мотиваційні та емоційно-вольові структури та 
інші компоненти. Таким чином, діагностуючи обдаро-
ваність учнів потрібно враховувати взаємодію когні-
тивних та особистісних властивостей особистості.

Необхідно зауважити особливості розвитку ін-
телектуального і творчого потенціалу обдарованої 
особистості, які детально розкрито у працях Д. Бо-
гоявленської, В. Дружиніна, О. Кульчицької, О. Ма-
тюшкіна, В. Моляко та ін. Питанням структури об-
дарованості присвячено доробки О. Антонової, 
Д. Богоявленської, Ф. Ганьє, Дж. Рензуллі, С. Кона, 
Н. Лейтеса, В. Моляко, А. Танненбаума, П. Торренса, 
Б. Шадрикова та ін. Достатньо ґрунтовно досліджено 
види обдарованості та сфери їх прояву (О. Зазимко, 
Д. Корольов, О. Кульчицька, В. Кузьменко та ін.), проб- 
леми ідентифікації обдарованої особистості (Д. Бого-
явленська, І. Волощук, О. Кульчицька, Р. Семенова, 
Н. Литвинова та ін.). Ці напрями досліджень засвід-
чують посилену увагу науковців до проблем іденти-
фікації і розвитку обдарованої особистості.

Погляди сучасних дослідників на проблему осо-
бистісних чинників обдарованості досить супереч-
ливі. Це зумовлено різноспрямованістю діяльності 
та незначною кількістю комплексних досліджень 
проблеми. Науковці вивчають психофізіологічні 
(О. Гончарук) та вольові (Р. А. Семенова-Пономаре-
ва) якості обдарованої особистості, ціннісну (Л. Чор-
на) та мотиваційну сфери (Х. Джосвіг), особливості 
самопізнання та самоактуалізації (І. Пуфал-Струзік), 
становлення ідентичності (М. Грос), перфекціонізм 
(Л. Данилевич) тощо.

Зауважимо, що перенесення сучасними дослідни-
ками акцентів у розумінні феномену обдарованості й 
трактуванні його як складного поєднання особистіс-
них та когнітивних характеристик особистості, дослі-
джень, що систематизують особистісні чинники обда-
рованості, вивчають взаємозв’язок типу особистості 
та обдарованості тощо досить мало. Одностайність 
відсутня також у підходах науковців щодо складників 
особистісних чинників у структурі інтелектуальної 
обдарованості. Разом з тим, дослідження зазначених 
питань не лише розширить уявлення про розвиток 
обдарованості, а й допоможе у створенні адекватно-
го розвивального середовища для обдарованих дітей, 
визначенні ресурсів розвитку обдарованості.

Необхідність урахування особистісних факторів у 
структурі обдарованості зауважують чимало сучасних 
дослідників (К. Аккерман, О. Бобир, Л. Гурова, Л. Да-
нилевич, О. Музика, П. Ольшевський-Кубіліус, І. Пу-
фал-Струзік, С. Пфайфер, Р. Семенова, А. Танненбаум, 
Д. Фельдх’юсен та ін.). На думку Л. Гурової, основу 
психологічної структури обдарованості особистості 
становить структурна організація її свідомості (пізнан-
ня, спілкування, діяльності), своєрідність та специфіч-
не поєднання властивостей індивідуальної структури. 
Базовим елементом когнітивно-особистісної структу-
ри обдарованості є здатність розуміння, що потенційно 
достатня та актуально високо розвинена відповідно до 

віку. На думку дослідниці, ієрархія структурних ком-
понентів обдарованості є індивідуально своєрідною і 
не може бути типологізованою [7].

Колектив науковців під керівництвом Р. Семено-
вої, досліджуючи проблему взаємозв’язку когнітив-
них та особистісних чинників у розвитку обдарова-
ної особистості, дійшли висновку, що особистісні 
чинники обдарованості утворюють такі компоненти: 
пізнавальні потреби, базові властивості (відкритість 
новому досвіду, екстраверсія – інтроверсія, негатив-
на емоційність, схильність до згоди, сумлінність), 
перфекціонізм. Дослідники довели домінуючу роль 
особистісних складників обдарованості у формуванні 
мотиваційного ядра обдарованої особистості, струк-
турними компонентами якого є: позитивне ставлення 
до діяльності, прийняття цілей діяльності, позитивне 
самооцінювання, саморегуляція, мотивація на досяг-
нення успіху, домінування спрямованості на інтелек-
туально спрямовану працю. Дослідниками визначено 
перелік суттєвих рис, що містять портрет обдарованої 
особистості: сильне «Я», яке приймає себе; відкри-
тість новому досвіду; інтелектуальна зрілість, непри-
йняття встановлених стандартів поведінки, принци-
пів, загальноприйнятих поглядів [9].

Зокрема О. Бобир довела притаманність обдаро-
ваним комплексу універсальних особистісних харак-
теристик, які вирізняють їх від учнівського колективу: 
толерантності до невизначеності, відкритості новому 
досвіду та ефективності стратегій психологічного по-
долання. Дослідниця зафіксувала відмінність у проя-
вах доброзичливості, сумлінності, відкритості новому 
досвіду в обдарованих та «необдарованих» учнів [6].

Так, О. Антонова на основі запропонованої В. Ри-
балкою концепції тривимірної, поетапно конкретизо-
ваної психологічної структури особистості обґрунто-
вує розуміння обдарованості як системи, що містить: 
ядро обдарованості, складниками якого є здібності 
вище середнього рівня, креативність та спрямова-
ність особистості, а також чинники, що впливають на 
реалізацію компонентів ядра обдарованості – спадко-
ві дані, середовище, виховні впливи, досвід виконува-
ної діяльності, особливості емоційно-вольової сфери, 
система цінностей та чинник випадковості [1]. 

Дослідниками також доведено, що корекція осо-
бистісних особливостей учнів, залучення їх до роз-
вивальних програм, орієнтованих на когнітивний та 
особистісний розвиток, покращує показники інтелек-
ту, креативності та академічної успішності [2; 10].

Здійснений теоретичний аналіз проблеми підтвер-
джує, що психодіагностика обдарованості розвиваєть-
ся у напрямі розширення спектру конструктів, що ви-
вчаються (психофізіологічних процесів, особистісних 
та когнітивних якостей). На нашу думку, не менш важ-
ливим є дослідження взаємозв’язку типу особистості 
та її обдарованості, вивчення відмінностей в особис-
тісному забезпеченні різних видів обдарованості.

Підґрунтям дослідження є припущення, що об-
дарованість є складною системою, інтегративним 
показником взаємодії когнітивних та особистісних 
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властивостей особистості. Системотвірним чинником 
розвитку обдарованості слугує особистісна складова. 
Отже, припускають, що для обдарованих учнів ха-
рактерним є специфічна (у порівнянні з учнівським 
колективом) комбінація особистісних особливостей 
(інтересів, схильностей, ціннісно-мотиваційної та 
емоційно-вольової сфери). До того ж, необхідно вра-
ховувати, що в деяких випадках особистісні особли-
вості можуть виступати не лише каталізатором роз-
витку здібностей, а й чинниками, які гальмують або 
блокують розкриття обдарованості (наприклад, не-
гативізм та «дух протиріччя», екстернальність, про-
крастинація, відсутність захоплень тощо), що значно 
звужує можливості повноцінної самореалізації осо-
бистості та досягнення успіху в обраній діяльності.

Основою психологічної діагностики особистіс-
них чинників розвитку інтелектуальної обдарованості 
старшокласників є модель, що дає змогу систематизу-
вати особистісні детермінанти інтелектуальної обда-
рованості в цілісну ієрархічну співпідпорядкованість. 
До зазначеної моделі включено:

 • принципи цілісності, комплексності, надійнос-
ті, компліментарності, довготривалості, позитивної 
діагностики, динамічної діагностики;

 • критерії та показники обдарованості: внутрішній 
критерій, показниками якого є особистісні та когнітив-
ні особливості особистості, зокрема: високий рівень ін-
телекту і креативності, перфекціонізм, нонконформізм, 
готовність за необхідністю до автономного існування, 
толерантність до невизначеності, схильність до ризику 
та інтуїтивних рішень в умовах дефіциту інформації, 
схильність до розв’язання завдань понад необхідних 
вимог, ступінь спрямованості на цінності творчо-про-
дуктивної самореалізації у житті, допитливість, відкри-
тість досвіду тощо; зовнішній критерій, показниками 
якого є: успішність особистості в одній або декількох 
сферах, легкість засвоєння знань, глибина розуміння та 
відтворення знань, самостійна пізнавальна активність, 
задоволеність діяльністю тощо, 

 • методи діагностики: вивчення когнітивних та 
особистісних особливостей особистості, експертна 
(педагогічна) оцінювання обдарованості;

 • визначення індивідуальних глибинних та си-
туаційних факторів, що стимулюють/гальмують реа-
лізацію потенціалу обдарованого старшокласника;

 • рекомендації учасникам навчально-виховного 
процесу щодо створення сприятливого середовища 
розвитку та реалізації обдарованості. 

Здійснене дослідження особистісних особли-
востей учнів переможців конкурсу захисту науково-
дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук 
(МАН) України, учасників Міжнародних конферен-
цій молодих вчених (ICYS) та учнівського колективу 
дало змогу запропонувати типологію обдарованості 
старшокласників, що містить такі види обдарова-
ності: академічну, інтелектуальну, творчу, соціаль-
но-комунікативну та лідерську, практичну та техніч-
ну, сенсомоторну [4]. За результатами здійсненого  
дослідження було емпірично визначено відмінності 

в когнітивно-поведінкових та особистісних проявах 
інтелектуально обдарованих старшокласників у по-
рівнянні з учнівським колективом.

Зокрема, було визначено, що учням, які мають 
високі показники за тестами інтелекту, притаманна: 
розумова самостійність; підвищена критичність мис-
лення, раціональність при організації власної діяль-
ності, здатність самостійно виходити на глобальне, 
філософське осмислення складних інтелектуальних 
проблем; нонконформізм; протистояння авторитетам 
за впевненості у власній правоті; підвищений раціона-
лізм; самодостатність та емоційна зрілість. Для таких 
учнів характерними є невисокий рівень тривожності, 
незворушність щодо більшості життєвих ситуацій, 
схильність до конструктивного перфекціонізму.

Для інтелектуально обдарованих старшокласни-
ків властивою є соціально-етична зрілість, духовність, 
альтруїзм, моральна чуйність, прагнення до високих 
ідеалів краси та гармонії на противагу цінностям ге-
донізму та кар’єризму. Також вони менше, порівняно 
з контрольною групою, мотивуються у діяльності ма-
теріальною винагородою та честолюбством [4].

Разом з тим, інтелектуально обдаровані старшо-
класники орієнтуються на професії інтелектуальної 
сфери та цінності професійного середовища реаліс-
тичного типу («Упровадження нових технологій, 
створення матеріальних цінностей, необхідних лю-
дям практичних і корисних речей»). Такі учні уни-
кають соціальних видів діяльності та відповідних 
їм цінностей («Соціально-психологічна допомога та 
підтримка, турбота про здоров’я, матеріальне забез-
печення та духовний розвиток людей») [3].

Окрім того, було встановлено відмінності у ког-
нітивно-поведінкових та особистісних проявах інте-
лектуально обдарованих учнів-членів МАН України, 
які захищають роботи на відділеннях точних та гума-
нітарних наук. Зокрема, 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, несхильні до конфліктів. Такі учні 
частіше за однолітків, орієнтуються на такі цінності: 
щастя та благополуччя інших людей; щасливе сімейне 
життя; гармонія з навколишнім світом. Для них важ-
ливим є бути толерантною та поблажливою людиною. 
Учні-члени МАН, які захищають роботи на відділен-
нях точних наук, значно частіше орієнтуються на такі 
цінності: безпека; здоров’я; матеріально забезпечене 
життя. Учням також важливо бути сміливою, розум-
ною та вимогливою до себе та інших людиною [5].

Учні, які захищають роботи в МАН на відділен-
нях гуманітарних наук, порівняно з учнями з від-
ділень точних наук, більш активні, комунікабельні, 
допитливі, схильні до творчого пошуку. Вони добро-
зичливі, конформні та менш конфліктні, характеризу-
ються більш високим рівнем саморегуляції. Їм влас-
тива дещо більша чутливість і тривожність. 

Учні, які захищають роботи на відділеннях точних 
наук, схильні до інтроверсії, незалежні, самостійні,  
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об’єктивні та досить точні в оцінюванні людей, подій 
та явищ. Їх можна охарактеризувати як раціонально-
логічних, зосереджених на задоволення особистих 
потреб та цілей. Натомість учнів, які захищають робо-
ти на відділеннях гуманітарних наук, можна охарак-
теризувати як експансивний тип особистості, з просо-
ціальною та гуманістичною спрямованістю. Для них 
властивий високий рівень емоційної зрілості, достат-
ня адаптація до міжособистісного та формально-про-
фесійного соціального простору.

Таким чином, вивчення особистісного забезпечен-
ня обдарованості, а також відмінностей в особистісно-
му забезпеченні різних видів інтелектуально-творчої 
діяльності та завдань, яким надають перевагу об-
даровані учні, засвідчує, що для інтелектуально об-
дарованих характерною є специфічна (у порівнянні 
з учнівським колективом) комбінація особистісних 
особливостей. Очевидно, що реалізація потенціалу 
обдарованої особистості залежить від взаємодії ког-
нітивних та особистісних структур особистості. Тому 
освітянська практика частіше акцентує на розвитку 
інтелектуального потенціалу, рідше – мотиваційної чи 
вольової сфер. Отже, врахування характерних для об-
дарованих учнів особистісних особливостей сприяти-
ме підвищенню ефективності розвивальних програм і 
проектів, визначенні ресурсів розвитку обдарованості.
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