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Рассмотрены научные подходы к определению понятий «одаренность», «одаренный маргинал». Раскрыты слож-
ность и важность проблемы диагностики одаренных маргинальных детей. Определены основные методы диагностики 
одаренных маргинальных детей. Доказана необходимость организации положительной социально-воспитательной 
среды, которая способствует социализации и развитию одаренных маргинальных детей.
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In the article scientific approaches to the definition of "genius", "gifted misfit". Рresents the complexity and importance of the 
problem of diagnosis of gifted children marginalized. Basic methods of diagnostics of the marginalized gifted children. The 
proven need for positive socio-educational environment which promotes socialization and development of gifted children  
marginalized.

Key words: diagnostic methods, marginality, giftedness, socio-educational environment, the development of gifted misfits.

УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 
ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНИх МАРГІНАЛьНИх УЧНІВ

Беата Анна Зємба,
кандидат педагогічних наук,
науково-педагогічний працівник
факультету педагогіки,
кафедри соціальної педагогіки
Жешувського університету,
м. Жешув, Польща

Сучасні динамічні зміни в усіх сферах людської 
діяльності зумовлюють зростаючу потребу суспільст-
ва у формуванні здібної, обдарованої, творчої осо-
бистості з високим рівнем креативних можливос-
тей, здатної до створення та засвоєння інновацій у 
будь-якій галузі. Обдарована особистість є цінністю 
у контексті розвитку суспільства, а тому необхідною 
постає повноцінна та вчасна діагностика і розвиток 
обдарованості. 

У різних наукових джерелах поняття «обдарова-
ність» розкривається через здібності та позначає ви-
сокий рівень розвитку здібностей чи якісно своєрід-
не їх поєднання (Н. Лейтес, Б. Теплов, В. Юркевич, 
Л. Венгер, В. Панов, С. Гончаренко та ін.), зокрема че-
рез поняття «виняткові здібності» (Б. Алякринський, 
І. Акімов). Окрім своєрідного поєднання здібностей, 
обдарованість також пов’язують з особистісними ха-
рактеристиками людини (Б. Чижевський, Л. Слободя-
нюк, Т. Хромова). 

Обдарованість пов’язують з особливостями сен-
сорних процесів (Ф. Гальтон, Г. Домано, В. Клименко, 
Е. Томас). 

Особливість сучасного розуміння обдарованості 
полягає у тому, що цей феномен визнають, як такий, 
що має багатофакторну природу, в т. ч. важливими 
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є фактори середовища (Ф. Монкс, А. Тампенбаум, 
О. Музика, Ю. Гільбух, Л. Липова), і постає дина-
мічною характеристикою особистості (Ю. Бабаєва, 
А. Савенков, В. Шебеко).

Сучасне розуміння обдарованості містить більше, 
ніж особливі розумові здібності. Розуміння обдарова-
ності, як потенційних можливостей особистості, про-
яв несхожості дитини з іншими – це новий напрям у 
розумінні її відмінностей від однолітків (А. Матюш-
кін, Дж. Рензуллі, Г. Гарднер та ін.).

Сьогодні створено та використовується значна 
кількість методик, що претендують на діагностику 
обдарованості. Так, Л. Бурлачук досліджує методоло-
гічні основи європейської та американської діагнос-
тики обдарованості [2]. В. Дружинін пропонує аналіз 
підходів до діагностики інтелекту та креативності [7]. 
Сформульовано принципи діагностики обдарованос-
ті [9], проаналізовано діагностичні та прогностичні 
можливості методів ідентифікації обдарованості [8]. 
Однак майже відсутні загальні методологічні та тео-
ретичні підходи до пошуків способів діагностики об-
дарованих маргінальних дітей. 

Метою статті є аналіз умов застосування мето-
дів діагностики і розвитку обдарованості маргіналь- 
них дітей. 



13

НАУКА – ПРАКТИцІ

Образ обдарованого учня асоціюється з дитиною, 
яка демонструє значні успіхи у конкретній діяльності, 
вирізняється креативністю. Досить рідко враховують-
ся чинники, що сприяють цим проявам: відповідне 
оточуюче середовище, особливості со-ціально бажа-
ної емоційно-вольової сфери, наявність сформова-
ної відповідної системи цінностей, незалежність від 
ситуативних чинників тощо. У більшості випадків 
дія окреслених чинників сприяє прояву обдарова- 
ності дітей. 

Якщо говорити про відмінності між «маргіналь-
ним обдарованим учнем» і «обдарованим учнем», то 
необхідно зазначити, що маргінальний обдарований 
учень – це дитина, яка виникла «на межі» різних сис-
тем (культур, соціальних цінностей) і має групову 
приналежність без групової ідентифікації. Частіше 
маргінальні обдаровані учні – це діти, які володіють 
низькими комунікативними здібностями і не здатні до 
конструктивної деструкції (руйнування системи, що 
дозволила б згодом трансформуватися у нову, більш 
життєздатну якість). Деструктивний початок у таких 
учнів переважає над іншими властивостями і це де-
струкція заради деструкції. Маргінальні обдаровані 
діти не здатні на прийняття будь-якого інакомислення, 
у чому полягає основа їхньої потенційної небезпеки 
для суспільства.

Таким чином, «обдарований маргінал» частіше 
проявляється у період соціальних трансформацій. На-
слідки його маніфестації містять амбівалентний ха-
рактер: з одного боку, він постає творцем нового твор-
чого початку, тому що дозволяє суспільству знайти 
нові орієнтири (часто «методом від супротивного»),  
а з іншого – він здатен на серйозні руйнування іс-
нуючої соціальної системи. Маргінальна обдарована 
особистість – атрибут мінливого суспільства, орієн-
тований на руйнування і виконання активної мобілі-
заційної функції. Вона здатна на істотну трансгресію 
власного пасіонарного потенціалу.

Відсутність своєчасної діагностики обдарованос-
ті дітей з маргінальних сімей сприяє стихійному ви-
никненню молодіжних субкультур – особливої форми 
організації молоді, що, на думку Я. Гілинського, за-
безпечує задоволення актуальних вікових потреб, які 
підростаюче покоління може реалізувати за відсут-
ності альтернативних зовнішніх факторів [5].

Здійснивши аналіз актуальності проблеми 
об’єднань молоді різного ступеня формальної органі-
зованості, ми визначили три основні групи субкуль-
тур, виділених на підставі: 1) різних практичних ви-
дів діяльності, 2) ознаки соціальної активності, 3) му-
зичних інтересів та стилістики зовнішнього вигляду. 
Основним критерієм для угруповання була так звана 
«системоутворююча властивість», що є основою будь-
якої субкультури. Субкультура – це об’єднання за ін-
тересами, якому властиві власні цінності, установки, 
певна манера поведінки та зовнішнього вигляду. 

 Сучасні навчальні програми, особливо в гімна-
зіях та ліцеях, не залишають дитині часу на власні 
роздуми, розвиток обдарованості. При цьому, більш  

повна системна картина світу, розкриває суть вклю-
чення маргінальних дітей у структуру глобальних сис-
тем і створює сприятливі умови для індивідуального 
вдосконалення та розкриття потенціалу, передбачає 
розгляд дітей шкільного віку, як активно діючої, від-
повідальної та креативної сили суспільного розвитку.

Діагностика обдарованої дитини за місцем нав-
чання здійснюється з метою визначення рівня її роз-
витку, що допоможе знайти адекватні методи навчан-
ня і виховання, створити спеціальні програми, надати 
підтримку та соціальний захист.

Побудова правильної стратегії діяльності з обда-
рованою дитиною передбачає її всебічне вивчення. 
Особливу увагу дослідники звертають не на комплекс- 
не обстеження обдарованої дитини, а на виявлення фе-
номена обдарованості. Не заперечуючи потребу в роз-
робленні методик, спрямованих на ранню діагностику 
дитячої обдарованості, необхідно зазначити, що така 
діяльність може бути першим етапом у комплексно-
му вивченні особливої дитини. Необхідною умовою 
адекватної діагностики і розвитку обдарованих учнів, 
особливо маргінальних, є взаємодія сім’ї, загальноос-
вітнього навчального закладу і позашкільних закладів 
освіти; залучення дитини до різних видів діяльності, 
спрямованих на оволодіння суспільним досвідом та 
вміле стимулювання її активності у цій діяльності, 
розвиток потенційних можливостей.

Звідси випливає, що обдарованість не може ви-
никнути поза відповідною конкретною діяльністю. 
Так, Л. Горбань вважає, що для повноцінного прояву 
обдарованості дітей з маргінальних сімей, необхідна 
проектна творча діяльність: словотворчість, фігуро-
творчість та формотворчість предметного середовища: 
ландшафтний дизайн у природному середовищі «лю-
дина – природа», промисловий дизайн в індустріально- 
технічному середовищі «людина – техніка», дизайн 
костюма у сфері обслуговування «людина – люди-
на», дизайн інтер’єру в матеріально-мистецькому се- 
редовищі «людина – художні образи», графічний ди-
зайн (зокрема веб-дизайн) у середовищі «людина – 
знакові системи» [6].

Ми проаналізували ці напрями проектно-худож-
ньої діяльності та зробили висновок про їхню відпо-
відність специфічному сприйняттю інформації осо-
бистісних типів дітей з маргінальних сімей: «глядач 
– художник», «слухач – мислитель», «кінестетик –  
майстер». Для типу «глядач – художник» необхідні 
такі види проектно-творчої діяльності: дизайн кос-
тюма у сфері обслуговування «людина – людина» і 
дизайн інтер’єру в матеріально-мистецькому середо- 
вищі «людина – художні образи». Для типу «слу-
хач – мислитель» ціннісними можуть бути такі види 
проектно-творчої діяльності: графічний дизайн (веб-
дизайн) у середовищі знакових систем «людина – 
знакові системи». Для типу «кінестетик – майстер» 
необхідно такі види проектно-творчої діяльності: 
ландшафтний дизайн у природному середовищі «лю-
дина – природа», промисловий дизайн в індустріально- 
технічній середовищі «людина – техніка». Ці види 
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проектно-творчої діяльності містять технологію ху-
дожнього проектування. Для культурної самореалі-
зації та підприємницької діяльності дітей і молоді з 
маргінальних сімей важливо також використовувати 
проектні технології технічного проектування та IT-
проектування.

Ці проектні технології відповідають особистіс-
ним здібностям, обґрунтованим Г. Гарднером в теорії 
«множинного інтелекту» [4]. Теорія підтверджує на-
явність багатьох способів взаємодії людини із зовніш-
нім середовищем, багатьох «інтелектів»-здібностей.

1) Мовна – майстерне володіння мовою, любов до 
слова та прагнення досліджувати мову. 

2) Логіко-математична – розгляд та оцінка пред-
метів і понять у взаємовідносинах та взаємозв’язках. 

3) Музична – здатність не лише складати і викону-
вати твори за різною тональністю, ритмом і тембром, 
а також і сприймати їх. 

4) Внутрішньо-особистісна – вміле розпізнаван-
ня людиною власних почуттів і настроїв.

5) Міжособистісна – вміле розпізнавання почут-
тів, настроїв, душевних станів інших людей, а також 
використання цієї інформації для управлінням пове-
дінкою. 

6) Надособистісна (екзистенціональна, духовна) –  
схильності до розгляду фундаментальних питань бут-
тя, вічності, життя та смерті. 

7) Натуралістична – розпізнавання та класифіка-
ція природних об’єктів, органічна єдність з природою. 

8) Просторова – здатність точно сприймати зо-
рові об’єкти, трансформувати їх, модифікувати зорові 
образи та перебудовувати їх за відсутності фізичних 
стимулів. 

9) Тілесно-кінестетична – досконале володіння 
тілом і майстерне маніпулювання предметами [4]. 

З урахуванням теорії множинного інтелекту 
Г. Гарднера важливо комплексно організувати со-
ціально-виховне середовище, що дозволить сфор-
муватися природним задаткам маргінальних дітей у 
відповідні здібності, які забезпечують культурну са-
мореалізацію та підприємницьку діяльність у соціумі.

У комплексно організованому соціально-виховно-
му середовищі, за умови організації проектно-творчої 
діяльності (проектно-художньої, проектно-технічної, 
IT-проектувальної), проявляються такі профілі обдаро-
ваності, як: естетичний, академічний, практичний. Ми 
не ототожнюємо здібності з обдарованістю. Обдаро-
ваність розглядаємо як якісно новий синтез суміжних 
здібностей. Профіль естетичної обдарованості містить 
певні суміжні здібності: внутрішньо-особистісну, 
міжособистісну, надособистісну. Профіль академіч-
ної обдарованості – це якісно новий синтез лінгвіс-
тичної, математичної та музичної здібностей. Профіль 
практичної обдарованості – це синтез тілесно-кінесте-
тичної, просторової та натуралістичної здібностей.

Аналіз маргінальної обдарованої особистості у 
перехідному суспільстві неможливий без визначення 
ключового для певної проблематики поняття «мар-
гінальність», що підкреслює особливий соціальний 

статус (низький), належність до меншості, яке знахо-
диться на межі або поза соціальною структурою, веде 
спосіб життя і сповідує цінності, що відрізняються 
від загальноприйнятої норми (наприклад, контр-
культура). 

На наш погляд, маргінальна обдарована особис-
тість – це вид ідентичності обдарованої особистості, 
актуалізованої «на межі» соціальних середовищ або 
екзистенціальної ситуації. Частіше маргінальна обда-
рована особистість засліплена власними деструктив-
ними ідеями, тому не завжди здатна усвідомлювати 
власні дії. У такому випадку обдарований маргінал 
здатен на істотну трансгресію власної нерозтраче-
ної пасіонарності. Ця трансгресія маргінального об-
дарованої людини здійснюється за допомогою влас-
них адептів у політичній сфері суспільства. До того 
ж, така особистість до кінця не усвідомлює наслідки 
власних дій [1].

На нашу думку, обдарована маргінальна особис-
тість – це соціальний девіант, який відхиляється від 
норми, що виникла та існувала хронологічно раніше 
ситуації соціального переходу суспільства на більш 
високий етап розвитку.

Маргінальна обдарована особистість здатна вка-
зати соціуму вектор прогресивного розвитку. Про-
роки і генії, великі полководці та видатні політики 
мають схильність до маргінальності. Вони завжди 
дивляться далі і сягають глибин, недоступних бага-
тьом. Маргінальність і найнижче положення у струк-
турі – це умови, за яких часто народжуються міфи, 
символи, ритуали, філософські системи і твори мис-
тецтва, а іншими словами, повноцінно розкривається 
екзистенціональна здатність, формується естетичний 
профіль обдарованості, що синтезує такі суміжні  
здібності, як: внутрішньо-особистісна, міжособистіс-
на і надособистісна.

Таким чином, ми виділили суміжні здібності і 
профілі обдарованості. Не окремі здібності, що без-
посередньо визначають можливість успішного вико-
нання певної діяльності, а лише своєрідне поєднання 
цих здібностей, що характеризує певну особистість: 
«глядача-художника», «слухача-мислителя», «кінес-
тетика-майстра».

Отже, діагностика обдарованих маргіналів, під-
тримка і розвиток маргінальних дітей повинна врахо-
вувати особливості «маргінальної обдарованість» та 
відбуватися за взаємодії сім’ї маргінального учня, за-
гальноосвітнього навчального закладу, позашкільних 
закладів освіти, метою яких є залучення дитини до 
різних видів діяльності, орієнтованих на дієвий роз-
виток її потенційних можливостей.
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