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ОБДАРОВАНІСТЬ НА ПЕРЕТИНІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
Анотація. Проведено дослідж ення стану вивчення проблеми феномену обдарованості особистості на п е
ретині психологічних та  педагогічних наук. Висвітлено підходи до визначення термінологічної складової 
явищ а обдарованості з точки зору психології та  педагогіки. Здійснено порівняльний анал із основних теорій 
виникнення обдарованості як  специфічної властивості людської психіки. Наведено приклади різних п ід 
ходів до питання розвитку обдарованості та  факторів, що впливаю ть на динам іку даного процесу впродовж 
ж иття людини. П роаналізовано вплив середовища н а  розвиток творчості та  інтелекту як  важ ливих та  осно- 
вотворчих складових обдарованості. Подано теоретичний аналіз питання діагностики обдарованості особис
тості на різних вікових етапах: показники, специфічні властивості, психолого-педагогічний інструментарій.
Ключові слова: обдарованість, творчість, інтелект, сензитивність, дош кільний вік, розвиток особистості.
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GIFTEDNESS BETWEEN OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES
Summary. At the  m om ent our society is actively developing, therefore  re sea rch  of various com ponents, c h a r
acteristics an d  personality  fea tu res  is  a p rio rity  ta sk  for m any scien tists in  the  a rea  of psychological and  
pedagogical research . In  order to qualita tive ly  explore th e  issue  of giftedness, we m ust have a significant th eo 
re tica l base of knowledge. This know ledge should be generalized  an d  system atized. T h a t is  w hy we devote our 
a tten tio n  to the  analysis of a lready  available scientific in form ation  on th e  subject. The relevance of th is  article 
is th a t  th e  phenom enon of giftedness should be b e tte r  stud ied  precisely in  a com bination of psychological and  
pedagogical approaches. A nd it  is one of th e  reasons w hy we analyze th e  d ifferent m eanings of th e  phenom enon 
of giftedness. The study  of th e  phenom enon of gifted personality  a t the  in tersec tion  of psychological an d  p ed 
agogical sciences w as conducted. A pproaches to the  definition of the  term inological com ponent of th e  phenom 
enon of giftedness in  te rm s of psychology an d  pedagogy have been shown. A com parative analysis of th e  basic 
theories of th e  em ergence of giftedness as a specific p roperty  of th e  h u m an  psyche w as conducted. D ifferent 
concepts of giftedness are considered in  th is  study, am ong these  concepts the  concept of creative g iftedness is 
singled out. In  addition  to o ther com ponent in  th is  research  exam ples of different approaches to th e  issue of 
developm ent of giftedness an d  factors influencing th e  dynam ics of th is  process th roughou t h u m an  life w ere 
given. The influence of th e  environm ent on th e  developm ent of crea tiv ity  an d  in telligence as im p o rtan t and  
fu n d am en ta l com ponents of giftedness also is analyzed. The theore tica l analysis of th e  problem  of diagnosis of 
giftedness in  th e  person  a t d ifferent age stages is ca rried  out: indicators, specific p roperties, psychological and  
pedagogical m ethods of diagnostics. Sum m arizing  all th e  above, th is  artic le  is  devoted to a com prehensive and  
versa tile  analysis of th e  phenom enon of g iftedness as a specific p roperty  of the  h u m an  psyche an d  the  pecu lia r
ities of its  dynam ics in  ontogenesis, as w ell as th e  problem s of studying all aspects of th is  issue from  the  point 
of view of th e  sciences of the  psychological an d  pedagogical spectrum .
Keywords: giftedness, creativity , intelligence, sensitivity , preschool age, personality  developm ent.

Постановка проблеми. Стрімкий ха
рактер динаміки сучасного суспільства 

наполегливо вимагає від людини розвитку осо
бистіших якостей, що дозволять їй творчо та про
дуктивно підійти до вирішення виникаючих про
блем. Сучасна система освіти повинна реагувати 
на те, які зміни відбуваються в суспільстві, але 
часто вона буває не готова до таких змін. Значне 
зростання у розвитку нових технологій виклика
ло підвищений інтерес суспільства до особистос
тей, що володіють нестандартним мисленням, 
що вносять новий зміст у виробничу та соціальну 
сфери життя, вміють ставити і вирішувати зав
дання новими, більш ефективними та креатив- 
ними способами. Раннє виявлення, навчання 
та виховання обдарованих дітей і молоді є одним 
з головних завдань вдосконалення системи осві
ти. Численні публікації у психолого-педагогіч- 
ній пресі свідчать про зростання інтересу до цієї 
проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
доводить комплексність дослідження проблеми 
обдарованості як психологічного феномену та як

особливої характеристики розвитку особистості. 
До прикладу, питання індивідуальних відмін
ностей розкривають Б. Ананьєв, Л. Виготський, 
Б. Теплов, а також С. Рубінштейн; Дж. Рензуллі, 
К. Хеллер, Н. Лейтес та інші займались питанням 
визначення підходів до розуміння психологічних 
основ і структури обдарованості; питання роз
криття психологічної концепції творчості та інте
лекту лягло в основу праць Дж. Гілфорда, Г. Ай
зенка, Р. Стейнберга, М. Смульсон, Д. Ушакова; 
про розвиток потенціалу особистості, зокрема, 
творчого та інтелектуального, говорили Д. Бого- 
явленська, Н. Кічук, О. Кульчицька, С. Макси
менко, В. Моляко та інші; С. Гончаренко, Г. Бур- 
менська, Ю. Гільбух працювали над виділенням 
видів і сфер обдарованості; вивченням розвитку 
обдарованості в онтогенезі займались Н. Лейтес, 
О. Кульчицька, А. Брушлинський; у вивченні 
виявлення та розвитку обдарованості особистос
ті були зацікавлені Ю. Гільбух, О. Кульчицька, 
В. Крутецький [1; 3; 4; 9; 10].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В Україні проблема обда
рованості дітей та підготовки педагога до роботи
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