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НАУКА – ПРАКТИцІ

Исследованы процессы развития понятия «одаренность» в США на протяжении XX–XXI столетий. Представлена 
история появления этого понятия в американской науке. Обобщены теоретические взгляды и практический опыт исследо-
ваний одаренности в трудах американских ученых. Выяснено влияние результатов этих научных исследований на организа-
цию обучения одаренных детей в США. На основании проанализированного материала определены особенности идентифи-
кации одаренных детей в США.
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The article is dedicated to the research of process of development the concept of giftedness in XX–XXI century. The history of the 

occurrence of the term in the USА science is presented. Theoretical views and practical experience of research of giftedness in USА 
scientists are generalized. The impact of scientific results of teaching of gifted children in the USA are determined.  The peculiarities 
of identification of gifted children are determined. 
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Україна впевнено крокує до європейського рівня 
життя. Це зобов’язує нас привести більшість сфер 
суспільно життя до міжнародних стандартів. Освіта 
не є винятком. У провідних країнах вона сьогодні роз-
вивається у напрямі диференціації навчання. Підґрун-
тям цього є визнання положення, що освітні потреби 
в учнів є різними, а відповідно, і освітні послуги та-
кож мають відрізнятися. Таким чином, цілком логічно 
виокремлювати категорію дітей, освітні потреби яких 
у деяких сферах є вищими за середній рівень. Таких 
учнів прийнято називати обдарованими. 

Питання освітньої підтримки обдарованих учнів 
є одним із визначальних для диференційованої осві-
ти. Для того, щоб зрозуміти, якою має бути освіта об-
дарованих дітей необхідно визначити зміст поняття 
«обдарованість», що є неоднозначним. За відповідями 
на це питання потрібно звернутися до наукового та 
практичного досвіду країни, яка вперше виокремила 
аспект обдарованості в освіті та наголосила на важли-
вості його розвитку та підтримки – США. Американ-
ський науковий доробок у цій сфері має значущість 
для України, яка лише починає створювати освітній 
фундамент для розвитку обдарованості. У нашій стат-
ті ми розглянемо особливості розвитку поглядів на 
поняття «обдарованість» в американських науковців.

Обдаровані діти – це фундамент майбутнього інте-
лектуального потенціалу держави. Тому виявлення та 
розвиток обдарованих є запорукою її зміцнення у гло-
бальному просторі. Сьогодні в українській педагогічній  
науці відсутня єдина думка щодо поняття «обдаро-
ваність». Окрім того, не існує навіть законодавчого  
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визначення цього поняття, що, з одного боку, виявляє 
ще один пробіл у законодавстві України, а з іншого – 
надає змогу для наукового пошуку в характеристиках 
обдарованості. Значний досвід у дослідженні обдаро-
ваності мають науковці США, який ефективно засто-
совують на практиці. Отже, американські досліджен-
ня у цій сфері мають певну значущість для України. 

У науковій літературі проблемі обдарованос-
ті присвячено чимало праць. Серед відомих ав-
торів, які вплинули на її дослідження, потріб-
но згадати: Ф. Гальтона (F. Galton), Л. Голінгворс 
(L. Hollingworth), С. Марланда (S. Marland), Дж. Рен-
зуллі (J. Renzulli), Г. Гарднера (H. Gardner), Р. Стерн-
берга (R. Sternberg), А. Танненбаума (A. Tannenbaum), 
Л. Термен (L. Terman), П. Торренса (P. Torrance), 
Д. Фельдгьюсена (J. Feldhusen) та ін.

Метою статті є дослідження процесу розвитку по-
няття «обдарованість» в американській науковій думці.

Поняття «обдарованість» вперше було сфор-
мульовано у праці «Спадковість таланту» (1869 р.) 
Ф. Гальтоном, який розумів під цим поняттям певні 
здібності людини, від яких залежить можливість до-
сягнення більшого чи меншого успіху у виконанні 
певної професійної діяльності. Таким чином, по-
чатково зміст обдарованості подають через поняття 
«здібності» та «досягнення успіху». Такий погляд 
не розкрив сутності феномену обдарованості, але  
започаткував вектор для подальшого руху наукових 
досліджень. На основі його досліджень було закладе-
но основи подальшого наукового вивчення обдарова-
ності в усьому світі та США [1].
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Застосовуючи ідеї Ф. Гальтона, на початку ХХ ст. 
на засадах вивчення питань розумової спадковості по-
няття обдарованості почав вивчати Л. Термен. Перші 
спроби виявлення розумових здібностей він зробив у 
1911 році. Дослідник почав порівнювати особливості 
розумових процесів дітей, намагаючись оцінити їх за 
допомогою різних підходів (завдання на логічне мис-
лення, математичні та творчі завдання тощо). Так, 
вперше було застосовано інтелектуальні тести для 
виявлення обдарованості. Також Л. Термен розробив 
IQ-тест, що пізніше отримав назву «шкала Стенфорта- 
Біне» та застосовувався для професійного відбору у 
збройні сили США [2]. На основі подібних тестів здійс-
нювалися спроби відбору студентів для участі в освіт-
ніх програмах для обдарованих, проте їх використання 
виявило спірні питання через можливу упередженість 
застосування і потребувало суттєвого вдосконалення. 

Спроби виявлення ознак обдарованості науковець 
зробив також і в процесі аналізу біографій видатних 
особистостей [3]. Метою цього дослідження було порів-
няти дитинство історичних геніїв з дитинством здібних 
дітей, яких відібрали в штаті Каліфорнія, щоб довести, 
що вони мають потенціал у майбутньому. За Л. Терма-
ном, обдарованою можна вважати людину, яка має по-
казники в IQ-тестах 140 та вище. З цього випливає, 
що тоді поняття обдарованості зіставляли з інтелектом. 
Отже, еволюція наукових поглядів на обдарованість  
дійшла принципово важливої позначки «інтелект».

Порівняння обдарованості з високим рівнем IQ 
набувало значного поширення. Послідовником ідей 
Л. Термана стала Л. Голінгворс. Досліджуючи ді-
тей, які мають рівень IQ 180 та вище, вона здійснила 
більш повне дослідження обдарованих лонгітюдним 
методом. У 1926 р. в США під її авторством вийшов 
перший у світі посібник з освіти обдарованих «Обда-
ровані діти: їх природа та виховання». Учена вважала, 
що обдарованість є спадковою, проте виховання вдо-
ма та у навчальному закладі мають вирішальну зна-
чущість для її розвитку. Л. Голінгворс вважала, що об-
дарованість – це якість, яку потрібно розвивати [4].  
Дослідженнями підтверджується, що багато обдаро-
ваних людей у дитинстві не реалізували можливості 
через несприятливі умови та недостатнє виховання. 
Так отримав початок ще один важливий дискурс, 
пов’язаний з поняттям обдарованості, а саме: це 
якість набута чи вроджена? Також важливим постає 
питання способів розвитку обдарованості.

Звісно виявлення обдарованості за допомогою 
інтелектуальних тестів знайшло відображення в кон-
цепціях дослідження обдарованості й інших амери-
канських учених. Однак не всі підтримували цей під-
хід. Так, супротивником визначення обдарованості 
за допомогою IQ тестів та загальних здібностей став 
американський науковець Г. Гарднер. Він розробив 
теорію «множинного інтелекту», відповідно до якої 
інтелект неможливо виміряти тестами на визначення 
коефіцієнту інтелекту. Г. Гарднер наголошує на відсут-
ності єдиного «загального інтелекту». Науковець ви-
діляє інтелектуальні здібності особи, що охоплюють  

такі сфери: вербально-лінгвістичну, логіко-матема-
тичну, візуально-просторову, тілесно-кінестетичну, 
міжособистісну, внутрішньо-особистісну, музичну, 
натуралістичну та екзистенційну. Кожна особис-
тість володіє цими видами інтелекту, а кожний з них 
має власний масштаб [5]. Таким чином, за множинніс-
тю інтелекту логічним є започаткування «множиннос-
ті виявлення обдарованості», оскільки обдарованість 
це те, що стосується різних сфер людської життє- 
діяльності, а тому виявляти та підтримувати її також 
необхідно по-різному. Подальший розвиток дослі-
джень поняття «обдарованість» пов’язано з появою 
таких характеристик: мотивація, творчість, лідерсь-
кі якості та особистісні фактори.

Так, Дж. Рензуллі визначає «обдарованість» як 
чинник взаємодії декількох особистісних властивос-
тей. Розглядаючи «обдарованість» у ролі потенцій-
ної якості людини, яка розкривається у подальшому 
розвитку, він вважає її поєднанням складників «Три-
кільцевої моделі обдарованості», що передбачає наяв-
ність: загальних здібностей вище середнього (інтелек-
ту), креативності (творчих здібностей) та мотивації. 
Для досягнення високої результативності потрібна 
взаємодія трьох складників обдарованості (кілець 
обдарованості). Дж. Рензуллі зазначає, що кожний 
складник є рівнозначним у формуванні обдарованос-
ті, а помилкою під час ідентифікації обдарованості є 
проведення її лише на основі однієї чи двох складни-
ків, виражених більш яскраво [6]. Отже, обдарова-
ність – це не просто множинне поняття, а комплексне, 
складові якого є невід’ємними. 

Такого ж комплексного підходу (з особливостями) 
дотримується американський вчений П. Торренс. На 
його думку, обдарованість – це поняття, що містить такі 
складники: творчі здібності (гнучкість, оригіналь-
ність), вміння, мотивацію та інтелектуальні здібності, 
які переважають середньовіковий рівень. Водночас 
П. Торренс вважає, що високі показники креативнос-
ті ще не дають гарантії значних творчих досягнень у 
подальшому, а лише констатують певну вірогідність їх 
прояву. Максимальний рівень творчих досягнень мож-
ливий за умови поєднання основних чинників [7]. 

Так, Р. Стернберг розглядає обдарованість як поєд-
нання мудрості, інтелекту і творчості (WICS model). 
Основна ідея полягає в тому, що протягом життя лю-
дина потребує розвитку творчих навичок та підходів 
для створення нових та оригінальних ідей, підходів з 
метою оцінювання якості цих ідей (академічний інте-
лект), практичних навичок та підходів, щоб реалізува-
ти ці ідеї (практичній інтелект), навичок, пов’язаних 
з мудрістю, щоб ці ідеї приносили користь [8]. Він 
стверджує, що обдарованість неможливо вимірювати 
числом чи кількістю. Учений розширює дефініцію по-
няття обдарованості, використовуючи «Тріадичну тео-
рію людського інтелекту» (Thriachic Theory of Human 
Intelligence) та виокремлює три види обдарованості: 
1) аналітична – демонстрація учнем аналітичних здіб-
ностей, під якими розуміється аналіз окремих частин 
проблеми та розуміння їх взаємозв’язку і впливу;  



17

НАУКА – ПРАКТИцІ

2) синтетична (комплексна, Synthetic Giftedness) – 
проявляється в учнів, які володіють проникливістю, 
інтуїтивністю, творчістю або здатні швидко орієнту-
ватися та знаходити вихід у нових ситуаціях; 3) прак-
тична – передбачає застосування аналітичних та син-
тетичних здібностей у щоденній діяльності [9].

С. Марланд зазначає, що обдарованою необхідно 
вважати дитину, яку професіонали ідентифікують завдя-
ки демонстрації неординарних здібностей та здатності 
досягати значних результатів (high performance). Науко-
вець класифікує здібності за такими сферами: загальні ін-
телектуальні, специфічні академічні, лідерські, візуаль- 
ні або артистичні здібності та психомоторні здібності, 
а також креативне або продуктивне (дивергентне) мис-
лення [10]. У цьому випадку, маємо процесуальний під-
хід до обдарованості, що характеризується як феномен, 
який потрібно ідентифікувати. Такий підхід дозволяє 
актуалізувати питання підтримки обдарованості (а не 
просто з’ясування його зміст), адже виокремлюється 
фактор «компетентних осіб» та ідентифікації.

Американський вчений Д. Фельдгьюсен вказує, 
що обдарованість містить: інтелектуальні здібності, 
розвиток яких перевищує середній рівень; креатив-
ність; наполегливість (мотивація, орієнтована на за-
вдання); рівень самоповаги [11]. Тому, до сказаного 
до обдарованості додаємо етичний аспект.

А. Танненбаум під час вивчення обдарованості ви-
значав, що існують зовнішні та внутрішні фактори,  
а креативність та високий рівень інтелектуального 
розвитку не є гарантом досягнення видатних творчих 
результатів. «П’ятифакторна модель А. Танненбаума» 
містить взаємодію таких складників розвитку обдаро-
ваності: загальні інтелектуальні здібності; спеціальні 
здібності у конкретній сфері; спеціальні характеристи-
ки не інтелектуального характеру (особистісні, вольо-
ві), необхідні для реалізації спеціальних здібностей у 
конкретній галузі діяльності (відданість справі, емо-
ційну стабільність, здатність до подолання перешкод 
тощо); оточення, що стимулює та сприяє розвитку цих 
здібностей (сім’я, навчальний заклад тощо); випадкові 
фактори, щасливий збіг обставин чи удача («вияви-
тися у потрібному місці в потрібний момент») [12].  
Учений, розкриваючи феномен обдарованості, актуа-
лізує питання досягнення результатів і виокремлює 
зовнішній фактор як невід’ємний її атрибут. Отже, 
можемо зробити висновок, що дослідження обдаро-
ваності у США почалося давно і перебуває на стадії 
постійного розвитку. Необхідно також зазначити, що 
не існує єдиного визначення поняття «обдарованість» 
в американській науковій думці. 

Початково зміст обдарованості дослідники роз-
кривали через поняття «здібності» та «досягнення 
успіху». З часом еволюція наукових поглядів на об-
дарованість досягла принципово важливої позначки 
«інтелект». Розвиток теорії множинного інтелекту 
поклав початок розвитку множинності обдарованос-
ті, яку виявляти та підтримувати також необхідно по-
різному. Подальше дослідження феномену обдарова-
ності показало, що це не просто множинне поняття,  

а цілий комплекс, складники якого є невід’ємними. 
Знайшла своє відображення і необхідність іденти-
фікації обдарованості, що дозволило актуалізува-
ти питання підтримки обдарованості, а не просто 
з’ясування її змісту. Також необхідно зазначити, що 
серед американських науковців більш поширеною є 
думка про те, що обдарованість – це якість, закладена 
природою. Деякі вчені вважають обдарованість якіс-
тю, що розвивається впродовж життя. 

Узагальнюючи погляди американських дослід-
ників, бачимо, що обдарованість характеризують як 
складову особистості, що містить такі характеристи-
ки: інтелект, креативність, специфічні спеціальні 
здібності, мотиваційні, емоційні, вольові та соціальні 
характеристики. Ці характеристики можуть бути сут-
тєво розвинені за певних умов чи навпаки пригнічені.
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