


Обдарованість – це системна якість психіки, що розвивається протягом 

життя та визначає можливість досягнення людиною більш високих 

(незвичайних) результатів у одному чи декількох видах діяльності порівняно з 

іншими людьми. 

 

До найпопулярніших моделей обдарованості належить концепція 

розроблена американським ученим Джозефом Рензуллі. 

Згідно цієї концепції, обдарованість – це не просто високий коефіцієнт 

інтелекту чи висока креативність, це поєднання трьох основних 

характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень; 

креативності, наполегливості. 

Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. 

Загальна обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами 

діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. 

Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких 

вона найбільше розвивається (математична, літературна, спортивна тощо). 

Високих результатів досягає не та людина, якій легко все дається, а та 

яка працює над собою і не здається. 



Єдиної класифікації не існує, але найчастіше психологи виділяють 

п'ять типів обдарованості: 

• Інтелектуальна обдарованість характеризується підвищеною 

спостережливістю, концентрацією уваги і здатністю аналізувати 

інформацію. Такі діти відрізняються високим IQ, володіють сильним 

критичним мисленням і, як правило, досягають успіху в якомусь одному 

предметі. 

• Академічна обдарованість має на увазі відмінну пам'ять. Такі діти легко 

засвоюють шкільний матеріал, можуть навчатися самостійно, тому що 

процес навчання приносить їм задоволення. Як правило, вони здатні 

пройти програму декількох класів за один навчальний рік. 

• Креативна обдарованість може проявлятися в багатій фантазії і 

нестандартному мисленні. Окремий випадок – творча обдарованість, тобто 

схильність дітей до малювання, танців, музики, віршування, акторської 

майстерності та інших мистецтв. 

• Соціальна обдарованість полягає в наявності лідерських якостей, 

високого рівня емпатії, інтуїції, яскравої харизми. Такі діти можуть 

невимушено спілкуватися з людьми різного віку і часто мають вроджений 

емоційний інтелект – сприйнятливість до почуттів інших. 

• Психомоторна обдарованість – виключно спортивні здібності. Такі діти з 

ранніх років проявляють інтерес до рухливих ігор і спорту. 

 



Обдарована дитина — дитина, яка вирізняється яскравими, 

очевидними, інколи визначнішими досягненнями або має внутрішні задатки 

для таких досягнень у певному виді діяльності. 

 

Здебільшого найважливішими характеристиками обдарованих дітей 

вважають: 

• Звичайно ранній вияв високої пізнавальної активності й 

допитливості; 

• Швидкість і точність виконання розумових операцій, що зумовлене 

стійкістю   уваги та оперативною пам'яттю; 

• Сформованість навичок  логічного мислення; 

• Багатство активного словника; 

• Швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій; 

• Виражена установка на творче виконання завдань; 

• Розвиток  логічного мислення і уяви; 

• Володіння основними компонентами уміння вчитися. 

  

 



Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати 

досліджень : кол. моногр. / за ред.: В. О. Моляко, О. Л. Музики. – 

Житомир : [Рута], 2006. – 319 с.  

У книзі розглядаються проблеми 

розвитку здібностей та 

обдарованості. Використовуючи 

власні методики, автори 

розкривають особливості взаємодії 

вікових, соціально-психологічних і 

суб'єктно-ціннісних чинників у 

розвитку творчо обдарованої 

особистості.  

У колективній монографії 

представлені системи тренінгів 

ціннісної підтримки розвитку 

здібностей та результати 

біографічних досліджень життєвого 

шляху обдарованих людей. 

 



Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої 

особистості : монографія / І. І. Карабаєва [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с. 

У монографії розкрито  

широке коло методологічних і 

прикладних проблем, пов'язаних із 

створенням освітнього середовища 

як такої сукупності умов для 

навчання, розвитку, індивідуалізації 

та соціалізації обдарованої 

особистості.  

Представлено систему підготовки 

педагогічних кадрів до роботи з 

обдарованими дітьми і молоддю. 

Монографія адресована науковцям, 

аспірантам, викладачам психології, а 

також психологам, педагогам і 

вихователям, які мають справу з 

навчанням і вихованням 

обдарованих дітей та учнівської 

молоді.  
 



Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в 

системі навчально-виховного процесу : посібник / В. О. Киричук [та ін.] ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. 

дитини НАПН України, 2014. – 190 с. 

 
У посібнику розкриваються 

сутність, функції, особливості та 

теоретико-практичні аспекти 

соціально-педагогічних технологій 

проектування розвитку обдарованості 

в практиці роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів. Представлено 

актуальні тренінг-семінари щодо 

формування соціальної 

компетентності обдарованих учнів, 

співпраці з батьками, підвищення 

рівня адаптованості учнів, 

профорієнтації. 

 



Камишин В. В. Методи і моделі управління розвитком академічної 

обдарованості : монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини 

НАПН України, 2018. – 266 с.  

 
Монографія присвячена розв'язанню 

актуальних питань управління розвитком 

академічної обдарованості тих, хто 

навчається, з огляду на кваліметричні 

показники закономірностей прийняття 

рішень учасниками навчально-виховного 

процесу в умовах впливу ризику 

стохастичного і нестохастичного характеру. 

Обґрунтовано методологію та досліджено 

закономірності вияву основних навчальних 

домінант як головних чинників мотивації на 

досягнення успіху / запобігання невдач, а 

також рівнів домагань як основних 

системоутворювальних чинників тих, хто 

навчається, що найкращим чином 

характеризують адекватність їх 
самооцінки.  



Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. 

наук. пр. Вип. № 2 (13) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини 

НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : 

Ін-т обдар. дитини, 2014. – 157 с. 

 
 

У наукових працях, що ввійшли до 

збірника, висвітлюється проблема 

обдарованості дітей та молоді в 

Україні, аналізується міжнародний 

досвід з цієї проблеми, 

висловлюються власні бачення 

науковців, освітянської 

громадськості. 

 



Антонова О. Є.  Підготовка майбутнього вчителя до розвитку 

інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи : [монографія] / 

О. Є. Антонова, Ю. М. Клименюк. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 

2011. – 263 с.  

 
Монографію присвячено проблемі 

підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до навчання 

інтелектуально обдарованих учнів. 

Авторами визначено теоретичні 

засади вивчення феномену 

обдарованості; уточнено поняття 

"обдарованість" та "інтелектуальна 

обдарованість"; проаналізовано 

моделі інтелектуальної 

обдарованості у працях вітчизняних 

та зарубіжних дослідників. 

 



Шевців З. М.  Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. 

посіб. / З. М. Шевців. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 246 с.  

 
У навчальному посібнику 

розкриваються теоретико-

методологічні засади соціально-

педагогічної діяльності, технології, 

методи і форми роботи з девіантними і 

обдарованими дітьми та молоддю, 

неблагополучними сім'ями, групами, 

підлітковими та молодіжними 

об'єднаннями; подаються шляхи 

подолання конфліктних і кризових 

ситуацій; висвітлюється організація 

соціально-педагогічної роботи 

соціального педагога в системі освіти 

України. 

 



Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих 

учнів початкової школи : посібник / [Н. В. Лук'янчук та ін.] ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. – 

130, [1] с.  

Посібник створено з метою 

ознайомлення читачів з теоретичними 

питаннями щодо видів обдарованості у 

сфері спілкування, її виявлення та 

діагностики, застосування 

компетентнісного підходу в навчально-

виховному процесі, розвитку соціально-

комунікативної компетентності 

обдарованих учнів початкової школи. 

Технологія розвитку соціально-

комунікативної компетентності 

обдарованих учнів початкової школи 

надасть можливість покращити уміння 

особистості започатковувати та 

підтримувати необхідні контакти з 

однолітками і дорослими, бути 

соціально адаптованою людиною.  



Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих 

старшокласників : метод. посіб. / Н. А. Бєльська [та ін.] ; Нац. акад.  

пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН 

України, 2018. – 142 с. 

У методичному посібнику представлено 

результати теоретико-емпіричного 

вивчення потреби психологічної 

діяльності інтелектуально обдарованих 

старшокласників. Обґрунтовано 

теоретико-методичні засади діагностики 

обдарованості старшокласників, 

схильних до дослідницької діяльності. 

Розкрито зміст і структуру 

психодіагностичного дослідження. 

Представлено результати 

експериментального дослідження 

особистісних особливостей 

інтелектуально обдарованих 

старшокласників. 

 



Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика 

обдарованості : монографія / В. П. Тименко [та ін.] ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН 

України, 2018. – 176 с.  

У монографії здійснено аналіз сутності 

обдарованості у вітчизняному та 

закордонному наукознавствах, 

виокремлено нові концепції взаємодії 

інтелекту і творчості. Обґрунтовано 

практичний інтелект з урахуванням 

праць  

Л. Виготського, Р. Штернберга та інших 

видатних психологів. Актуалізовано 

традиційні методи діагностики і 

показано значення проектної творчості 

учнівської молоді для виявлення 

практичного інтелекту. Сформульовано 

концептуальні засади діагностики 

практичного інтелекту учнів і студентів 

у контексті українського наукознавства.  



Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, 

діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош [та ін.] ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т 

обдар. дитини, 2014. – 289 с.  

У монографії представлено погляди 

на природу лідерської обдарованості 

у вітчизняних та зарубіжних 

психологічних теоріях. 

Пропонуються особливості 

дослідження лідерської 

обдарованості молодіжних 

громадських організацій. 

Представлено методи 

психодіагностики феномена 

лідерства. Описано тренінгові 

технології для формування 

лідерських якостей, що можуть бути 

успішно використані в шкільних та 

студентських групах. 



Вінник Н. Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного 

розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. рек. / Н. 

Д. Вінник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т 

обдар. дитини, 2014. – 24, [1] с.  

 

У методичних рекомендаціях зроблено 

аналіз основних психолого-

педагогічних підходів до особистісного 

розвитку учнів, розроблено та 

обґрунтовано особистісно-

компетентнісний підхід як інноваційний 

метод розвитку загальної 

обдарованості. Інноваційними 

компонентами цього підходу є ключові 

компетенції. На думку автора, 

особистісно-компетентнісний підхід 

дозволить визначати та розвивати як 

особистісні, так і професійні якості 

обдарованих дітей. 

 



Кунгурцева Л. В.  Психологічна допомога обдарованим дітям в 

умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. 

Бажанюк, В. В. Камишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. 

дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. – 241 с.  

 

У монографії представлено погляди на 

природу обдарованості у вітчизняних 

та зарубіжних психологічних теоріях. 

Розглянуто особливості дослідження 

обдарованих дітей-сиріт. 

Представлено методи 

психодіагностики феномену 

обдарованості, у тому числі 

оригінальні авторські методи, які 

друкуються вперше. Описано 

тренінгові технології для актуалізації 

потенційної обдарованості дітей-сиріт, 

які можуть бути успішно використані у 

шкільних групах. 

 



Шаповалов Б. Б.  Психологічні особливості роботи з спортивно 

обдарованими дітьми : монографія / Б. Б Шаповалов, В. С. Бажанюк, 

В. В. Камишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – 

Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. – 228. 

 

 

У монографії здійснено 

психологічний аналіз проблеми 

спортивної обдарованості. 

Пропонується пакет діагностичних 

методик для ідентифікації спортивно 

обдарованої молоді. Подається 

розроблений авторами та 

апробований психологічний тренінг з 

формування мотивації досягнення 

успіху спортивно обдарованої 

молоді. 

 



Бєльська Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально 

обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності : 

метод. посіб. / Н. А. Бєльська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. 

дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. – 128 с.  

Посібник присвячено проблемі вивчення 
типів і видів обдарованості 

старшокласників. У праці представлено 
авторську версію типології 

обдарованості, яка охоплює такі типи 
обдарованості: академічну, 

інтелектуальну, творчу, естетичну, 
практичну та технічну, соціально-

комунікативну та лідерську, 
сенсомоторну. Також подано результати 
експериментальних досліджень кожного 

з указаних типів. Окремо розглянуто 
типи інтелектуальної обдарованості 
дітей - учасників конкурсу-захисту 

науково-дослідних і творчих робіт Малої 
академії наук України. Описано їхні 

когнітивно-поведінкові й особистісні 
характеристики.  



Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді : 

матеріали наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. 

пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : [ІОД], 

2011. – 398 с.  

У статтях та тезах збірника висвітлено 

науковий і практичний досвід педагогів, 

науковців, психологів. Представлено 

матеріали за напрямками: формування та 

розвиток інтелектуального потенціалу 

України в умовах сучасної освіти, проблема 

діагностики та розвитку дослідницьких 

здібностей обдарованої особистості у 

віковому вимірі, розвиток дослідницьких 

здібностей обдарованих учнів в умовах 

діяльності МАН, професійна підготовка 

вчителя до розвитку дослідницьких 

здібностей обдарованих учнів, технології 

розвитку педагогічної обдарованості 

майбутніх учителів. 

 



Лучинкіна А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих 

дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна,                       

К. Г. Мілютіна, Т. Я. Яншина ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. 

дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. – 250 с.  

У монографії йдеться про психологічні 

закономірності соціалізації обдарованої 

особистості в Інтернет-просторі, 

розкривається погляд на соціалізацію 

обдарованої особистості в Інтернеті як на 

процес розширення власного досвіду, 

звертається увага на те, що соціалізація в 

Інтернет-середовищі є вагомою 

складовою соціалізації особистості. 

Автори розглядають складові, структуру 

та етапи Інтернет-соціалізації. Важливою 

частиною монографії є розроблена 

система психологічного супроводу 

процесу Інтернет-соціалізації та 

профілактики девіантного розвитку 

обдарованих підлітків.  

 



Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації 

обдарованих старшокласників : метод. посіб. / М. С. Гальченко [та ін.] ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. 

дитини НАПН України, 2018. – 134, [2] с.  

 
У методичному посібнику 

представлено аналіз вітчизняного та 

світового досвіду щодо психолого-

педагогічної підтримки обдарованих 

учнів старших класів. Авторами 

розроблено й описано теоретичні 

психологічну та педагогічну моделі, 

що забезпечує 

мультидисциплінарний підхід до 

вивчення проблеми соціалізації 

обдарованої особистості. 

 



Андросович К. А. Профілактика деструктивної соціалізації 

обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі : метод. рек. /          

К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. – 40 с.  

У методичних рекомендаціях 

авторами досліджено позитивні та 

негативні чинники впливу Інтернету 

на соціалізацію обдарованих учнів: 

розкрито моделі поведінки 

користувачів мережі Інтернет та 

обґрунтовано теоретичну модель 

профілактики деструктивних проявів 

Інтернет-соціалізації обдарованих 

учнів. 

Розкрито поняття "безпечна 

поведінка обдарованих 

старшокласників у мережі Інтернет", 

яке охоплює пізнавальний, 

вчинковий і мотиваційно-

рефлексивний компоненти.  



Сухий О. Л.  Проектування засобів діагностики обдарованості дітей 

та молоді в інформаційному середовищі : метод. посіб. / О. Л. Сухий,      

Т. А. Юрченко, В. М. Шульга ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 

2018. – 152 с.  

 

У праці викладено авторський підхід 

до процесу розробки і створення 

універсальної системи для побудови 

як діагностичних форм, так і 

математично-статистичного апарату 

обчислення. Авторами розроблено 

загальну структуру онлайн-ресурсу, 

що поєднує в собі опрацьовані в 

Інституті обдарованої дитини НАПН 

України діагностичні тести та 

передбачає збереження всіх даних 

тестування.  



Тарадайник В. М.  Використання інформаційно-соціального 

середовища розвитку обдарованої дитини : посібник /                               

В. М. Тарадайник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – 

Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. – 67 с.  

У посібнику представлено теоретичне 
узагальнення поняття інформаційного 
простору, його структуру та сутність 

взаємодії в інформаційно-соціальному 
середовищі. Розкрито суть віртуальної 

реальності та вплив штучно 
модельованого динамічного континууму 
на становлення особистості. Досліджено 
формування складної структури образу 

"Я" з позицій інтерактивних процесів 
взаємодії двох семіотичних систем (мови 

та культури) з урахуванням 
психолінгвістики, лінгвокультурології та 

когнітології. Представлено аналіз 
інформаційно-соціального середовища 

для розвитку обдарованих дітей та 
розглянуто фактори, які істотно 
впливають на формування та 

соціалізацію особистості. 
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