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збагачення, ускладнення та новизну з метою індиві-
дуалізації змісту навчання для учня.

Прискорення змісту, ускладнення та новизна
Метою прискорення змісту є проходження учнем 

змісту навчання у прискореному темпі. Збагачення 
змісту надає учню можливість заглибитись у тему. Це 
є додатковим матеріалом без зміни в змісті.

Ускладнення змісту вимагає від обдарованих учнів 
використання вищого рівня мислення для розуміння 
поняття, яке було б складно (іноді неможливо) усвідо-
мити іншим учням такого самого віку. Ціллю постає 
заохочення обдарованих учнів у розумінні важливих 
абстракцій, законів науки, або ж загальних принципів, 
які можна застосовувати у різних середовищах.

У цьому дослідженні зупинимося детально на на-
вчальних програмах для обдарованих дітей у Сполу-
чених Штатах Америки. 

Комплектування змісту
Основним принципом у складанні програм є  

наявність базових навичок в обдарованих учнів та 
вміння їх застосовувати, що дає їм змогу просуватись 
в інші сфери навчання, як стверджує С. Ріс, Д. Бернс 
та Дж. Рензуллі [1]. Критичною точкою тут є надання 
можливості учню продемонструвати власні знання, 
коли він готовий, щоб йому не доводилось чекати на 
решту класу. 

Так, Дж. Галахер та С. Галахер [2] пропону-
ють освітянам використовувати прискорення змісту,  
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Новизна змісту полягає в представленні мате-
ріалу, який не з’явився б у звичайному змісті через 
часове обмеження або природи змісту. Обдаровані 
діти зазвичай здатні прослідкувати взаємозв’язок з 
об’єктами, які сягають за межі предмету. З огляду на 
цю здатність, учитель може надати декілька прикла-
дів і запропонувати учням подумати про інші.

Відмінність збагачення від новизни полягає в 
тому, що збагачення прив’язане до стандартного зміс-
ту і походить від нього, а новизна може бути чимось 
абсолютно далеким.

Адаптування навчальних стратегій
Однією з цілей в освіті обдарованих дітей є над-

будова над вміннями, якими вони вже оперують (здат-
ність генерувати нову інформацію з уже наявної).

Акцентування у викладанні на покращення нави-
чок мислення в таких вимірах як креативність, вирі-
шення проблеми, знаходження проблеми спрямовано 
на розвиток мислення вищого рівня.

Навчання обдарованих дітей орієнтовано на 
розв’язання проблем: ознайомлення з проблемою; 
важливою є роль посередників у розв’язанні пробле-
ми; вчитель постає метакогнітивним тренером, а не 
постачальником інформації. Використовуючи комбі-
націю групової та індивідуальної навчальної діяль-
ності, учні знаходять правильну відповідь. На проти-
вагу поєднанню незв’язаних між собою фактів, учні 
будують знання на взаємозв’язаній інформації.

Креативність
Креативність – це «ментальний процес, за допо-

могою якого індивідуум створює нові ідеї, продукти/
продукцію, рекомбінує наявні ідеї або продукти/про-
дукцію так, що вони стають новими для нього» [3]. 
Вищий інтелектуальний розвиток або талант дасть 
учням змогу генерувати новітні, кращі варіанти 
розв’язання наявних проблем.

Необхідно зазначити, що не всі, хто володіє високи-
ми інтелектуальними показниками, можуть бути охарак-
теризовані як креативні особистості. Так, Д. Саймонтон 
[4] запропонував певні характеристики креативності:

 – широкий спектр інтересів, що забезпечує уні-
кальні асоціації;

 – відкритість до нового досвіду, що стимулює 
креативність;

 – здатність думати про несумісні ідеї одночасно;
 – когнітивна та поведінкова гнучкість, що дає 

змогу вести розслідування непередбаченими стежками;
 – інтровертність особистості, що сприяє усаміт-

неному розгляду;
 – незалежне, автономне, нетрадиційне мислення.

Зазвичай навчальний заклад є одним із чинників 
навколишнього середовища, яке впливає на креа-
тивність. Якщо не брати до уваги час, то пересічний 
учень спроможний засвоїти інформацію, яку вивчає 
обдарований учень. Така відмінність є фактом, а пе-
дагоги мають пристосовуватись до цього.

Адаптація технологій
Сьогодні вчитель відіграє роль помічника об-

дарованих учнів у пошуку та розрізненні правдивої  

інформації від сумнівної. Стрімко зростає дистанцій-
на освіта, яка є джерелом бажаних знань для обдаро-
ваної молоді. 
Сімейні та життєві чинники, домашнє виховання

Зокрема Б. Рей [5] вважає, що більшість батьків, 
розчарованих у спроможності навчального закладу 
забезпечити потреби обдарованих дітей, обирають 
для дітей домашню освіту. Понад мільйон американ-
ців зробили такий вибір.

Зауваження стосовно того, що такі діти будуть ві-
дірвані від суспільства, спростовує К. Кірні [7], поси-
лаючись на активну участь таких дітей у різних гурт-
ках і спортивних секціях, адже навчальний заклад, 
втрачаючи здібних учнів, шукає способи для повер-
нення їх у стіни закладу.

Довготривалість навчання та фінансування
Довготривалість навчання призводить до того, що 

обдарована молодь потребує фінансової підтримки на 
період навчання, що іноді сягає 30 років. Фінансова 
залежність від батьків чи банківських позик призво-
дить до пізнього одруження та створення власної сім’ї. 
Психологічні наслідки такої залежності ще не дослі-
джено, але мають братись до уваги, коли ми спрямо-
вуємо обдаровану молодь на довготривале навчання.

Суб’єкти діяльності щодо навчання 
обдарованих дітей

Центральними суб’єктами діяльності щодо діяль-
ності з обдарованими дітьми в США вважають «Центр 
освіти для обдарованих та розвитку талантів», «Націо-
нальний дослідницький центр обдарованих і талано-
витих дітей», «Національна асоціація для обдарованих 
дітей» та «Рада з питань виняткової дитини».

Рада з питань виняткової дитини (РВД) є націо-
нальним голосом спеціальних учителів, молоді з ва-
дами та/або обдарованих і талановитих. РВД співп-
рацює з дієвою мережею дітей та молоді (ДМД)  
у формуванні політики захисту та є національним 
лідером у контексті впровадження федеральної, на-
ціональної політики спеціального навчання. Захисна 
політика РВД випливає з одного важливого переко-
нання: освіта дітей і молоді з вадами та/або обдаро-
ваних і талановитих має бути вищим національним 
пріоритетом. РВД несе відповідальність за те, щоб 
розробки спеціальної освіти було почуто на форумах 
з питань громадської політики, де ухвалюють рішення 
з питань спеціальної освіти. Унікальною ціллю сис-
теми освіти США є навчання дітей та молоді згідно 
з високими стандартами. Якісна освіта вимагає кра-
щого керівництва, повного фінансування, ефективних 
директив, компетентного персоналу, відповідних про-
грам, належного обладнання, підтримки та задіяності 
суспільства та сім’ї. 

Національна асоціація для обдарованих дітей 
(NAGC) – це організація батьків, учителів, викла-
дачів та інших фахівців і громадських лідерів, які 
об’єднуються для розв’язання специфічних потреб 
обдарованих і талановитих, а також тих дітей, які 
можуть розвивати потенційні таланти за відповідних 
освітніх умов. 
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NAGC підтримує та розробляє політику, практич-
ні заходи, що є реакцією на різні прояви обдарувань і 
талантів дітей та молоді в усіх сферах культури, расо-
вого та етнічного походження, соціально-економічних 
груп. NAGC підтримує та бере участь у дослідженнях 
і розвитку, підвищенні кваліфікації персоналу, про-
паганді, комунікації, співпраці з іншими організація-
ми та установами, що прагнуть до підвищення якості 
освіти для всіх учнів. 

«Центр освіти для обдарованих та розвитку талан-
тів» розташовано на базі Університету Коннектикуту, 
де посаду директора обіймає професор Дж. Рензуллі. 
Працівники Центру досліджують такі питання:

 – Хто є обдарованим і талановитим?
 – Як відслідковувати і виявити потенційно обда-

рованих і талановитих дітей?
 – Які освітні програми і послуги є виправ- 

даними? 
 – Яким чином освітні програми для обдарованих 

збагачують освітні можливості дітей? 
 – Які підходи є більш ефективними для навчан-

ня обдарованих та потенційно обдарованих юнаків  
і дівчат? 

 – Як батьки та вихователі можуть ефективно 
співпрацювати для підтримки обдарованих дітей?

«Національний дослідницький центр обдаро-
ваних і талановитих дітей» проводить дослідження 
форм, методів виявлення та навчання обдарованих і 
талановитих учнів для використання програм і мето-
дик, застосовуваних з обдарованими і талановитими 
в обслуговуванні всіх учнів. Він також оцінює прог-
рами і опитування. Центр збирає, аналізує та розроб-
ляє інформацію про обдарованих і талановитих ді-
тей. Особливу увагу приділяють послугам для учнів, 
не включених до обдарованих і талановитих дітей,  
зокрема осіб з обмеженим знанням англійської мови, 
обмеженими можливостями, а також людей, що жи-
вуть в економічно несприятливих умовах.

Майже столітній досвід американських науков-
ців та дослідження Дж. Рензуллі та С. Ріс, присвя-
чені креативним/продуктивним людям, показують, 
що, хоча й не існує єдиного критерію для визначен-
ня обдарованості, особистості, які досягли визнання 
завдяки унікальній освіченості та креативним вне-
скам, володіють відносно визначеними трьома ри-
сами, що схематично виглядають як взаємоперетин 
трьох кіл (рис. 1). Одне з них відповідає за понад 
середні здібності (не обов’язково найвищі), друге – 
зобов’язання щодо завдання. Іншими словами сфо-
кусована форма мотивації (людина, якій не властива 
ця риса, може мати ідеї, але ніколи не довести справу 
до кінця), і, останнє, – креативність (навчання заради 
навчання на противагу навчанню). Важливо зазначи-
ти, що жодна з рис окремо не визначає обдарованості. 
Взаємодія трьох кіл, як підтверджують дослідження, 
є необхідним складником для креативних/продуктив-
них досягнень [6].

Існують також інші фактори, на які необхідно 
зважати, щоб пояснити причину проявів обдарованої  

поведінки у певний час за певних обставин. Ці чин-
ники об’єднано у два традиційні виміри, що відоб-
ражають вивчення людської істоти – особистість та 
оточення. 

Особистості, які володіють або здатні розвинути 
взаємодію між цими рисами, мають потребу в різно-
манітності навчальних можливостей і послуг, що не 
надають загальноосвітні програми.

З метою забезпечення потреб обдарованих і та-
лановитих учнів, заохочення їх у прогресивному на-
вчанні та креативній продуктивності Дж. Рензуллі 
та С. Ріс у 1977 р. спроектували «Модель збагаченої  
тріади» (рис. 2), основними положеннями якої є:

 – ознайомлення учнів у реальних обставинах або 
віртуально з можливостями і напрямами діяльності 
людини, сферами зацікавленості та навчальними на-
прямами, до яких вони виявляють інтерес;

 – забезпечення учнів навичками і ресурсами, не-
обхідними для засвоєння змісту і навичками мислен-
ня вищого рівня;

 – створення для учнів можливостей у застосуван-
ні їхніх навичок у самообраних сферах зацікавлення 
та проблемах, які вони прагнуть вирішити.

Рис. 2. Модель збагаченої тріади 

 

Понад 
середні 

здібності 
Креативність 

Зобов’язання 
до завдання 

Рис. 1. Концепція обдарованості



85

ПОШУКи ОБДАРОВАНОСТІ 

Цю модель було впроваджено у тисячах шкіл 
США та в інших частинах світу через широкий спектр 
програм, розроблених учителями та спеціалістами в 
галузі освіти. Вона була актуальною для значної кіль-
кості учнів усіх вікових категорій. 

Зауважимо, що Дж. Рензуллі та С. Ріс понад 40 ро-
ків досліджували галузь викладання та навчання крізь 
призму «моделі збагаченої тріади». Разом науковці 
вивчили та розробили навчальні методи, що функціо-
нують як важіль в обдарованості й талановитості кож-
ного учня. Їхня дослідницька діяльність довела, що 
диференційований зміст навчання передбачає відпо-
відність змісту навчання здібностям, інтересам і сти-
лю, покращує досягнення, креативність, задіяність, 
ставлення до навчального закладу, а також підвищує 
рівень відвідування занять учнями.

Багато ідей/мрій були втілені в контексті розвитку 
сучасних технологій. Тому Дж. Рензуллі та С. Ріс ви-
рішили розробити навчальну систему, орієнтовану на 
Інтернет-мережу, яка має такі характеристики. 

1. Теоретична цілісність. Понад 40 років  
Дж. Рензуллі розробляв підхід до навчального проце-
су, який назвав «Фокус на високі цілі». Головною ме-
тою підходу він вважав максимізацію задіяності, що 
сприяє позбавленню від нудьги (на противагу моно-
тонним вправам) або ж уподібненню до електронної 
енциклопедії. 

2. Упродовж 40 років Дж. Рензуллі досліджував 
фактори підвищення задіяності та позбавлення від 
нудьги. Таким чином, зміст його навчальної системи 
базується на багаторічних дослідженнях, опублікова-
них у провідних джерелах.

3. Інтерактивність та задоволення на протива-
гу сухій інформативності також є ключовим фактором 
системи. Учні мають змогу брати участь в операції на 
колінному суглобі у разі зацікавленості.

4. Застосування відкритих завдань, де відсутнє 
правильне рішення з метою пристосування до різних 
рівнів досягнень, минулого досвіду та інтересів (на-
приклад, спроектувати ідеальне місто майбутнього).

5. Важливим аспектом також є економія часу вчи-
теля, який планує навчальне заняття, формує групи за 
різними показниками (здібності, інтереси тощо) або 
шукає індивідуальний підхід.

6. Економічність як фінансових, так і часових 
затрат з обох боків (учителя та учня). 

7. Команда з підбору змісту для системи мала на 
меті таке: на противагу 420 млн джерел, що видає по-
шукова система Google на запит, наприклад, «Єгипет» 
(можлива тема для планування навчального заняття), 
частина з яких не є достовірними, іншу частину, не 
слід було б показувати неповнолітнім, пошук у нав-
чальній системі Дж. Рензуллі відображає близько  
100 перевірених інтерактивних джерел, відповідних 
віку, інтересам, академічним досягненням та префе-
ренціям у стилі сприймання інформації. Роль вчителя 
вбачається в інтерактивній взаємодії між вчителем та 
учнями. Учитель не надає прямих рекомендацій, а вив- 
чає індивідуальність учня, пропонує вибір джерел, 

допомагає в модифікації та покращенні учнівських 
робіт і креативних підходах до розв’язання проблем.

8. Безпека. Кожне джерело протестовано щодо 
змісту та рекламних банерів, що унеможливлює по-
трапляння в небажану територію інтернету.

9. Навчальна теорія. Права колонка навчального 
континіуму, поданого нижче в таблиці 1, є фокусом 
«моделі збагаченої тріади». Дж. Рензуллі не стверджує, 
що все подане справа – добре, а зліва – погано. Однак, 
якщо обрати за мету забезпечення учня збагаченим і 
цікавим відповідним до здібностей досвідом, навчання 
не має складатися лише з монотонних повторюваних 
вправ. З огляду на це, Дж. Рензуллі зосереджується на 
забезпеченні учнів дослідницькими методами органі-
зації знань. Науковець вважає, що важливіше знати: де 
знайти інформацію, як її застосувати в реальному жит-
ті, ніж вивчити предмет на «відмінно».

 Таблиця 1
Навчальна теорія

Навчальна теорія
Педагогіка

Дедуктивна
Дидактична
Орієнтована на засвоєння 
знань, перенесення їх до 
сховища

Індуктивна
Дослідження та наслідки
Орієнтована на 
застосування знань

Результати
Обдарованість шкільна
Або засвоєння уроку

Обдарованість 
Креативність
Продуктивність

Впливові теорії
Біхевіористична
І. Павлов
Торндайк
Скінер

Конструктивістська
Й. Песталоцці
М. Монтесорі 
Брунер 
Дж. Дьюї

Національні цілі
Підвищені академічні 
досягнення
Вищі результати тестів
Технічно вмілі та здібні 
працівники

Креативні дизайнери 
в науці, мистецтві та 
технологіях
Інноваційні лідери
Підприємці
Винахідники, філософи, 
митці

10.  Філософія навчальних досягнень Дж. Рен-
зуллі. Науковець вважає, що комплекс таких факторів, 
як задоволення, задіяність та ентузіазм призводять до 
зростання досягнень. Отже, задіяний і зацікавлений у 
навчанні учень досягає кращих результатів. Виявля-
ючи пристрасті та інтереси учнів, система завойовує 
учнівську довіру та забезпечує актуальними знання-
ми, від яких він отримує задоволення [там само].

Навчальна система Дж. Рензуллі
Для досягнення вищезазначених цілей, керую-

чись згаданою філософією навчальних досягнень і 
поглядами на навчальну теорію, Дж. Рензуллі ство-
рив навчальну веб-систему, яку Університет Конек-
тикуту назвав «навчальною системою Дж. Рензуллі». 
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Під час входу в систему учень проходить анкетування 
для визначення його інтересів, самооцінювання здіб-
ностей та академічного відповідника, преференцій у 
навчальному стилі та у самовираженні. Ці відомості 
становлять базу для профілю учня, згідно з яким, сис-
тема забезпечує учня завданнями, відповідними до 
проаналізованих потреб. Система також надає мож-
ливість створення портфоліо учня, де можна розміс-
тити власні доробки закінчені, поточні, індивідуальні, 
групові проекти чи дослідження, створені довільно 
або за запропонованою схемою. Серед інструментів 
системи можна виокремити: 

 • репродуктивну діяльність;
 • знаряддя вчительського моніторингу;
 • плани навчальних занять і навчальні карти;
 • групування за інтересами та іншими чинниками;
 • портфоліо;
 • доповнення до навчального змісту;
 • вбудовані засоби оцінювання знань;
 • доступ батьків; 
 • цілодобово, без вихідних та перерв на обід.

Таким чином, сьогодні у мережі існує «Навчальна 
система Рензуллі», яку використовують сотні тисяч 
учнів з усіх навчальних регіонів у Сполучених Шта-
тах Америки.

Незалежне дослідження ефекту «Навчальної 
системи Рензуллі» на навчання та тестові показники  
задіяло 198 учнів середнього навчального закладу та 
185 учнів початкового навчального закладу, які вико-
ристовували вказану систему протягом 2−3-х годин 
на тиждень упродовж 16 тижнів та відповідний екві-
валент учнів, які не використовували її. За результата-
ми дослідження (на противагу контрольованій групі) 
було виявлено підвищення тестових показників на: 
32 % з усного читання; 62 % в соціальних науках; 
147 % в розумінні прочитаного у групі, яка мала дос-
туп до «Навчальної системи Рензуллі». Дослідники 
використовували відповідний до навчального плану 
закладу тест усного читання і тест базових знань шта-
ту Айова в розумінні прочитаного та досягненнях у 
науковій та соціальній галузях.

Університет Коннектикуту назвав цю навчальну 
систему іменем Дж. Рензуллі з огляду на комерційні 
цілі проекту. Переконавшись у дієвості трьохвимірної 

концепції обдарованості «Моделі збагаченої тріади» 
та «Навчальної системи Рензуллі», автори вбачають 
свою місію у застосуванні педагогіки освіти обда-
рованих у збагачених можливостях для учнівсько-
го загалу. Згідно з результатами, вони приходять до 
«загальношкільної збагаченої моделі», де шкільна 
структура містить не лише звичний зміст навчання, а 
й гуртки збагачення та континіум спеціальних послуг. 
Так, «навчальна система Рензуллі», конфратюд, іден-
тифікаційні інструменти, матеріали змісту навчання, 
вдосконалення педагогічного персоналу, інструмен-
ти оцінювання є ресурсами, а серед компонентів 
надання послуг вони вбачають «модель збагаченої 
тріади», що збагачує навчання, модифікаційні засоби 
його змісту і повне портфоліо таланту. Таким чином, 
навчальний заклад стає місцем для розвитку талантів. 
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