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На думку багатьох психологів 

і педагогів, потенційно 

обдарованою є  

кожна здорова дитина. 

І за наявності сприятливих умов 

у родині та школі вона стає 

реально обдарованою. 

 

Обдарованість – індивідуальна потенціальна своєрідність задатків 

людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі 

діяльності. Та чи завжди високі показники інтелекту дають підстави 

говорити про неординарність мислення людини? Як з’ясувалося, ні. 

Талант не народжується на порожньому місці. Для його формування 

(крім багатьох суб’єктивних чинників) потрібне відповідне середовище, 

певна система виховання. Велика частина найгеніальніших учених 

ніколи не належала до списку відмінників і зразкових учнів. Мало того, 

багато хто з них, наприклад, Томас Едісон, Чарльз Дарвін, Альберт 

Ейнштейн, ніколи не були блискучими учнями. Чому? Традиційна 

система шкільної освіти з її специфічними, «рамковими» вимогами і 

критеріями оцінювання інтелектуального успіху ніколи не підходила і не 

підійде тим, у кому живе прагнення шукати невідшукуване і пізнавати 

непізнане всупереч усьому. Талановитість фізика, хіміка і математика не 

має нічого спільного з догматичністю і зубрінням. Вчений виросте тільки 

з такої дитини, яка здатна керувати власною інтелектуальною діяльністю 

і, що найголовніше, цілеспрямовано будувати процес власного навчання, 

сприймати суперечливу інформацію, яка вміє переключатися, як кажуть 

психологи, з прямого на зворотний хід думки і думає категоріями 

неймовірного. 

 



Список може стати у нагоді викладачам, студентам, аспірантам, 
учителям, вихователям дитячих садочків, а також усім, хто цікавиться 
даною тематикою. 
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