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8. АНАЛІТИКА

Кожен творчо обдарований учень має певні здіб-
ності та навички вище середнього рівня, чим і виді-
ляється з- поміж однолітків. Фахівці, які ідентифіку-
ють обдарованих, відповідальні за виявлення талан-
тів і мають професійно та етично компетентними, 
а також вмотивованими спеціалістами, які націлені 
на постійний розвиток навичок, необхідних для їх-
ньої роботи. Зазвичай учителі та батьки рано чи пі-
зно розпізнають обдарованих дітей. Обдарованість 
як феномен часто зустрічається в науковій літерату-
рі, вчені наголошують, що надзвичайно важливим 
є раннє виявлення обдарованих учнів. Важливість 
цього ми вбачаємо у створенні спеціальних розви-
вальних умов для талановитих учнів, що передбачає 
складання індивідуальної навчальної програми, яка 
б всебічно допомагала розвинути повною мірою та-
лант обдарованого учня.

Згідно з останніми дослідженнями означеної про-
блематики, дивергентне мислення у більшості ви-
падків є домінантним у процесі ідентифікації творчої 
обдарованості серед учнівського загалу. На думку 
західних дослідників [1], які виявляли й оцінювали 
творчу складову особистості як компонент обдаро-
ваності, оцінка креативності відіграє ключову роль 
в ідентифікації обдарованості. Теорії обдарованості 
також включають в себе творчість (креативність). 

Так, «Диференційована модель обдарованості та та-
ланту» (DMGT) [2] концептуалізує обдарованість 
як вроджену здібність (або здібності) принаймні в 
одній домінантній сфері (інтелектуальній, творчій, 
соціально- афективній та сенсомоторній) і талант як 
демонстрацію володіння цією обдарованістю. Зокре-
ма Дж. Рензуллі [3] у своїй «Концепції трьох кілець» 
розглядає обдарованість як новоутворення в резуль-
таті взаємодії здібностей, творчості та відданості 
справі, що значно перевищують середній рівень, при-
чому кожна характеристика відіграє вирішальну роль 
у розвитку обдарованої поведінки. У моделі Штерн-
берга [4] обдарованість концептуалізується як синтез 
мудрості, інтелекту та творчості (WICS).

Метою нашої статті є аналітичний огляд підхо-
дів світових дослідників до ідентифікації творчо об-
дарованих учнів.

Системи ідентифікації обдарованих у США здій-
снюються шляхом оцінювання творчих здібнос-
тей [5; 6]. Цікавим, на нашу думку, є той факт, що 
більшість західних статей, присвячених творчос-
ті [7], не дають чіткого визначення поняттю «твор-
чість».

Згідно з даними американських дослідників [8], 
на сьогодні дивергентне мислення досі є дуже по-
ширеним методом оцінки творчих здібностей.

Анотація. 
У статті наведено дані світових досліджень щодо підходів до ідентифікації творчо обдарованих учнів. Представлені 
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підлягають як когнітивні, так і диспозиційні риси. 
«Контрольний список креативності» використовує 
дев’ять шкал: швидке мислення, гнучке мислення, 
оригінальне мислення, постійне мислення, вну-
трішню мотивацію учня, цікавість або занурення в 
тему, схильність до ризику, наявність багатої уяви, 
інтуїції, виконання складних завдань. «Контроль-
ний список креативності» підходить лише для по-
рівнянь в середині груп учнів, а також у ньому не 
було встановлено жодної пов’язаної з критеріями чи 
прогностичної валідності [14].

 Шкалу оцінки обдарованих (GRS) було роз-
роблено з метою зробити її зручним інструментом 
скринінгу. Вона потребує мінімального навчання 
для оцінки та інтерпретації, є психометрично надій-
ною та достовірною, а також включає стандартизо-
вану вибірку, що відображає поточні демографічні 
дані перепису населення США [15].

Шкали оцінки поведінкових характеристик від-
мінників (SRBCSS) широко застосовують під час 
відбору учнів для участі у програмах обдарова-
них і талановитих у класах з «K» до 12 [8; 16; 17]. 
У SRBCSS включено 14 шкал, які допомагають ви-
значити здібності учнів: навчання, мотивація, твор-
чість, лідерство, мистецтво, музика, драма, плану-
вання, спілкування (чіткість), спілкування (експре-
сія), математика, читання, наука та технології. 

Дослідники [1] наголошують, що під час вико-
ристання контрольних списків творчих здібностей 
дуже важливо, щоб фахівці, які проводять тестуван-
ня, були знайомі з учнями, творчі здібності яких оці-
нюються. Фахівці повинні мати можливість деякий 
час спостерігати та працювати з учнями в різних 
сферах. Достовірність контрольних списків креа-
тивності залежить від того, наскільки добре фахів-
ці знають учнів, наскільки глибоко вони розуміють 
питання і теорію творчості, що становить її основу. 
Також додатково враховується об’єктивність фахів-
ців з ідентифікації творчо обдарованих учнів.

На думку західних дослідників ідентифікації 
творчо обдарованих, нині не існує контрольного 
списку креативності, який мав би пов’язану з кри-
теріями паралельну та прогностичну достовірність. 
Більш надійним є незалежне оцінювання учнів де-
кількома особами. Хоча контрольні списки можуть 
бути не найнадійнішими з психометричної точки 
зору оцінками, вони мають більш вагоме значення 
для формування оцінки в поєднанні з іншими захо-
дами, що допомагають створити більш повну карти-
ну творчих здібностей учнів.

У дослідженні Х. Ортіз та ін. [18; 19] автори, 
ґрунтуючись на теорії Чиксентміхайї, виявили дані, 
що свідчать про те, що складність є відмінністю 
творчих особистостей, навіть це може стосувати-
ся демонстрації протилежних атрибутів в різні мо-
менти їхнього життя. У цьому контексті емоційна 
нестабільність може бути виправдана як риса, що 
пов’язана з творчістю, проте необхідно враховува-
ти, що одним із порушених аспектів є відкритість 

Тести творчого мислення П. Торренса [9] зали-
шаються найбільш затребуваними і використову-
ються для оцінки творчої обдарованості [10]. Уче-
ний зосередився на дивергентному мисленні як на 
основі творчості та розробив тести, у яких особлива 
увага приділялася оцінці дивергентного мислення.

Тест Remote Associates Test (RAT), хоч і відріз-
няється від традиційних тестів на дивергентне мис-
лення, але вважається, що він використовує навички 
саме дивергентного мислення. Він ґрунтується на 
асоціативній теорії, що «творче мислення полягає 
в утворенні нових комбінацій із взаємно далеких 
асоціативних елементів, що відповідають як зада-
ним, так і непередбачуваним вимогам» [11, с. 213]. 
По суті, більш творчі люди схильні проводити зміс-
товні та корисні асоціації між розрізненими концеп-
ціями та ідеями більшою мірою, ніж менш творчі 
люди. Цей тест часто використовується, тому що 
його досить легко проводити й оцінювати. Однак 
варто зауважити, що зазвичай він використовується 
як критерій креативності, на нього сильніше впли-
вають інтелект і вербальні здібності, ніж на біль-
шість інших показників.

Іншим прикладом ідентифікації творчої обдаро-
ваності є тест CAT. Він заснований на ідеї, що най-
кращим виявленням творчості у витворі мистецтва, 
теорії чи будь- якій іншій діяльності є об’єднана 
оцінка експертів у цій галузі для загальної оцінки 
творчих продуктів [12]. Респондентам пропонують 
створити певний продукт власної діяльності, після 
чого експерти незалежно оцінюють креативність 
цих продуктів. Вірші, колажі та оповідання часто 
оцінюються у дослідженнях CAT. Цей тест не має 
стандартизованих оцінок, адже передбачає лише 
порівняльну оцінку серед учасників. Зазначений 
метод широко використовується в дослідженнях 
креативності та значно рідше – під час практичної 
діяльності, наприклад, у школах. Однак креатив-
ність може сильно змінюватися залежно від сфери 
або навіть під час виконання завдань в одній і тій же 
спільній сфері [13]. Таким чином, рейтинги CAT мо-
жуть бути не найкращим підходом для вимірювання 
креативності з точки зору загального предметного 
підходу. Рейтинги CAT можна використовувати в 
класах для оцінки творчих здібностей при вступі на 
спеціальні програми, коли ціллю є відбір осіб, які 
досягли певних успіхів у  творчості (наприклад, у 
мистецтві). 

Іншим видом ідентифікації обдарованих по-
стає використання контрольних списків творчості 
або креативності. Існує безліч різних контрольних 
списків творчих здібностей, більшість з яких були 
розроблені для використання в школах. Багато кон-
трольних списків таких творчих здібностей, як шка-
ли оцінки обдарованих, продаються на комерційній 
основі та захищені авторським правом. Однією з до-
ступних безкоштовних оцінок є «Контрольний спи-
сок креативності» [14], що охоплює характеристи-
ки, які вказують на творчу особистість. Визначенню 
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і чутливість, які можуть призводити до страждан-
ня та болі, перешкоджаючи задоволенню від самого 
процесу творчості.

Дослідники виявили те, якою може бути особи-
стість учня з творчим талантом, після чого дійш-
ли висновку, що сумлінні діти вирізняються серед 
інших працьовитістю, зацікавленістю та наполег-
ливістю. Ці особистісні риси тісно пов’язані з ха-
рактеристиками, які Штернберг і Любарт [20], а та-
кож Лопес Мартінес, і Наварро [21] пропонують 
для визначення творчих особистостей: вони мають 
бути наполегливими, заповзятливими, захопленими 
людьми, яким подобається вчитися.

Дослідники виявили, що відкритість як ще одна 
риса особистості корелює з креативністю у вибір-
ці. Так само встановлено, що відкритість постає 
статистично значущим предиктором здатності до 
навчання в період становлення особистості. Тобто 
особистості, які більш відкриті досвіду, є більш до-
питливими та виявляють культурні інтереси, демон-
струють більш позитивне ставлення до навчання і 
виявляють більшу здатність та мотивацію до нав-
чання, що пояснює їх досягнення у роки навчання, 
а отже, більш творчий підхід [18]. 

Згідно з даними досліджень турецьких уче-
них [22], суттєвими характеристиками обдарованих 
особистостей є лідерство, мудрість, гумор, здатність 
розв՚язувати проблеми та креативність. Турецькі 
дослідники дуже часто використовують такі мета-
фори, як «золота жила» та «алмаз» для визначення 
обдарованої особистості. Зазначимо, що в Туреччи-
ні існують різні варіанти програм для задоволен-
ня освітніх потреб обдарованих учнів, наприклад, 
спеціальні школи, позашкільні програми, ресурсні 
кімнати та дитячі університети. Останнім часом 
було розроблено безліч оригінальних інструмен-
тів для виявлення талановитих учнів. Важливо, що 
розроблені турецькими вченими диференційовані 
навчальні програми для обдарованих учнів довели 
свою ефективність в цій країні.

Серед турецьких досліджень обдарованості є 
такі, у яких вивчається ставлення вчителів і канди-
датів у вчителі до обдарованих учнів. Так, Акар та 
Сенгіл- Акар [23] досліджували ставлення вчителів 
до обдарованих школярів. За результатами цього 
дослідження, вчителі вважають, що обдаровані учні 
мають принаймні одну сферу, у якій вони таланови-
ті. За своїми характеристиками обдаровані учні не 
дуже товариські та їхні дії часто відрізняються від 
учинків однолітків. Однак подальший аналіз пока-
зав, що вчителі не змогли аргументовано пояснити 
цю різницю. Наприклад, лише 18,1 % змогли визна-
чити обдарованих як цікавих і 13,5 % – як творчих. 

Дослідник Озсою [24] вивчав сприйняття вчи-
телів, які працюють у центрах науки та мистецтва 
(SACs). Результати його дослідження показали, що 
вчителі вважають обдарованого учня: працелюб-
ною; загадковою та складною для розуміння особи-
стістю; такою, яка потребує відповідного навчання; 

дорогоцінною особою; такою, яка відрізняється від 
своїх однолітків; особистістю з видатними здіб-
ностями та витонченою натурою. Зазначимо, що 
в Туреччині уявлення про обдарованих переважно 
формувалися під впливом культури цієї країни.

Отже, традиційні IQ- тести або тести досягнень 
можуть розкрити не весь потенціал обдарованих уч-
нів. Тести на креативність, дивергентне мислення, 
контрольні списки творчих здібностей дають більш 
повне уявлення про загальні здібності особистості. 
Окрім того, за даними Нджуєна та Раяна [25], деякі 
респонденти з- поміж меншин (або жінки) можуть 
наражатися на ризик стереотипної реакції на тради-
ційні тести.

Цікавим є дослідження корейських вчених [26], 
що присвячене ідентифікації обдарованих учнів. За 
результатами проведеного дослідження, учні, іден-
тифіковані як обдаровані зазвичай демонструють 
вищий інтелект і більшу прихильність до певної 
справи, ніж їхні однолітки, проте не відрізняються 
від однолітків у галузі творчості згідно з трикільце-
вою концепцією обдарованості Дж. Рензуллі.

Дослідники близького зарубіжжя Є. Доній та 
Н. Шумакова [27] виявляли специфічні прояви кре-
ативності та пізнавальних характеристик у молод-
ших підлітків із художньо- інтелектуальною обда-
рованістю. Дослідження передбачає використання 
таких методів: комп’ютеризована батарея тестових 
завдань вивчення основних когнітивних характе-
ристик («відчуття числа», зорова робоча пам’ять і 
швидкість обробки інформації), «Прогресивні ма-
триці Равена», «Тест словесно- образної креативнос-
ті», малюнкові тести Урбан та «Горизонт». Результа-
ти цього дослідження показали, що інтелектуально 
обдаровані молодші підлітки демонструють вищі 
показники дивергентної вербальної креативності 
на відміну від їх художньо обдарованих однолітків. 
Натомість художньо обдаровані молодші підлітки 
перевершують своїх інтелектуально обдарованих 
однолітків за рівнем образотворчого мистецтва та 
відрізняються якісною оригінальністю, виявляю-
чи високу емоційну виразність і творчий підхід до 
здійснення задуму. Статистично значимих міжгру-
пових відмінностей за основними показниками ког-
нітивного розвитку та загального інтелекту не вияв-
лено [27].

Західна дослідниця Дж. Петерсен [28] у своєму 
дослідженні об’єднала результати 130 досліджень, 
що були опубліковані в період з 1975 до 2011 рр., 
які показали, що хлопців у 1,19 раза частіше ніж ді-
вчат ідентифікують як обдарованих і включають до 
програм для обдарованих. Був встановлений доволі 
цікавий факт того, що хлопці частіше ніж дівчата 
брали участь у літніх програмах для обдарованих. 
Хлопці виявилися більш обдарованими за дівчат, 
коли використовувалися бали IQ або результати 
стандартизованих тестів. За результатами цього 
дослідження, невеликі гендерні відмінності зага-
лом підтверджують гіпотезу гендерної подібності,  
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згідно з якою припускається, що поведінка хлопців і 
дівчат часто буде схожою.

Розглянемо дослідження [29] щодо обдарова-
них учнів Південної Європи. У дослідженні брали 
участь школярі 12–16 років. Науковцями було до-
сліджено взаємозв’язок між творчістю та високи-
ми здібностями, а також визначено, як творчість 
проявляється у більш здібних учнів. За результата-
ми проведеної роботи було встановлено, що учні 
з високими здібностями досягають більш високих 
результатів як в образно- творчому, так і в науково- 
творчому вимірах. Таким чином, було виявлено 
значущий взаємозв’язок між креативністю та висо-
кими здібностями і доведено, що учні з високими 
здібностями потребують освітньої підтримки, що є 
необхідною для розвитку їхнього таланту.

Іншим прикладом ідентифікації художньо обда-
рованих учнів у навчанні образотворчому мисте-
цтву є дослідження хорватських колег [30]. Метою 
цього дослідження було оцінити те, як вчителі іден-
тифікують художньо обдарованих учнів. Результати 
показали, що учасники були ознайомлені з харак-
теристиками, за якими вони могли розпізнати об-
дарованих дітей. Підтверджено також статистично 
значущі відмінності у виявленні обдарованих учнів  
залежно від досвіду роботи вчителів та рівня їхньої 
освітньої підготовки. Так, більш освічені вчителі, 
але з меншим досвідом роботи не так успішно ви-
являли обдарованих учнів, аніж їх більш досвідчені, 
проте менш освічені колеги. Це дало вченим змогу 
дійти висновку, що досвід педагога є важливим фак-
тором у процесі виявлення обдарованих учнів.

Говорячи про особистість творчо обдарованого 
учня, варто зазначити, що дослідники [30; 31] у сво-
їх працях стверджують: діти, обдаровані у обра-
зотворчому мистецтві бачать світ по- іншому. Вони 
точніше кодують візуальну інформацію і бачать світ 
скоріше як набір форм і візуальних характеристик, 
ніж як набір визначень. Науковці також зазначають, 
що пересічні маленькі діти, малюючи, показують 
предмети та світ так, як вони їх бачать і розуміють, 
не показуючи фактичних візуальних характеристик 
світу. Поведінка художньо обдарованих ґрунтується 
на швидкому засвоєнні художніх навичок, технік і 
прийомів. Специфічні інтереси цих дітей призво-
дять до захоплення певною художньою областю та 
накопичення знань, пов’язаних з нею, а їхня інте-
лектуальна діяльність спирається на легке засвоєння 
основних художніх принципів, осмислення склад-
них явищ, високий рівень метакогнітивних знань та 
умінь, виняткові здібності до запам’ятовування.

Наведемо характеристики творчо обдарованого 
учня в галузі образотворчого мистецтва. Згідно з ре-
зультатами хорватського дослідження художньо об-
дарованих учнів [30], варто конкретизувати найваж-
ливіші відмінності художнього розвитку середнього 
рівня від обдарованого учня:

1) учні з художнім розвитком середнього рівня
використовують завчені схеми та форми, натомість 

художньо обдаровані ‒ використовують завчені де-
талі ситуації, свідком якої вони були;

2) художньо обдаровані учні раніше опановують
такими художніми прийомами, як: зображення пер-
спективи, тіні тощо через передачу на малюнку тре-
тього виміру. Вони часто прикрашають реалістичні 
малюнки деталями, де кольори і форми змінюються, 
щоб дати змогу висловити більше. Хоча здатність 
реалістично малювати може бути вражаючою нави-
чкою художньо обдарованих учнів, їх робота також 
демонструє виняткову здатність до форми та кольо-
ру, дизайну. Реалізм у їх роботах відтворено завдяки 
здатності спостерігати та запам’ятовувати візуальні 
деталі, а також завершувати структуру. Художньо 
обдаровані мають прекрасно розвинену просторову 
здатність, що виражається в декількох взаємопов’я-
заних здібностях: точність у деталях, в поєднанні 
зі здатністю представляти точні образи; відточена 
зорово- моторна координація. Ці показники є «здат-
ністю візуального мислення». Художньо обдаровані 
учні мають сильну чутливість до композиції, легко 
оволодівають мовою образотворчого мистецтва ‒ 
усе це розвивається через досвід, практику, спосте-
реження об’єктів у новому світлі та нарешті криста-
лізується як почуття гармонії [30].

Отже, ідентифікація обдарованих і талановитих 
учнів по всьому світу була і залишається одним зі спір-
них питань у галузі обдарованості. У деяких випад-
ках виявлення творчо обдарованих учнів передбачає 
залучення досвідчених фахівців (експертів, митців). 
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що деякі розглянуті 
нами вище методи ідентифікації творчо обдарованих 
учнів, доцільно використовувати у вітчизняній прак-
тиці діагностики творчої обдарованості.

Перспективами подальших досліджень вбачаємо 
адаптацію західних таких тестів ідентифікації твор-
чо обдарованих, як контрольні списки креативності, 
творчих здібностей для використання в українських 
реаліях.
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ANALYTICAL REVIEW OF APPROACHES TO 
THE IDENTIFICATION OF CREATIVELY GIFTED 
STUDENTS

Summary.
The article presents data from world studies on approaches 

to identify creatively gifted students. The tests are presented 
that used by world researchers to diagnose creative giftedness 
among students. The views, methods and approaches are 
described to the assessment of the creative component of the 
personality. The types of identification of gifted students are 
presented in detail that used by specialists in world practice. 
The personality traits of a student with creative talent are 
considered. The most important differences of an artistically 
gifted student in comparison with the average level of artistic 
development are described in detail. 

Researchers have found that more creative people tend to 
make meaningful and useful associations between disparate 
concepts and ideas more than less creative people.

The article describes the types of identification of the 
gifted. We described creativity or creativity checklists. There 
are many different creativity checklists, most of which have 
been developed for use in schools. The article will also 
present such tests as the Behavioral Assessment Scales for 
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Excellence (SRBCSS), which are widely used in the selection 
of students for participation in gifted and talented programs.

The article describes different program options to meet 
the educational needs of gifted students in Turkey. These are 
special schools, after-school programs, resource rooms and 
children's universities. Recently, many original tools have 
been developed to identify talented students. In addition, 
studies have proven their effectiveness on curriculum 
differentiation for Turkish gifted students.

The article presents data from a study of specific 
manifestations of creativity and cognitive characteristics 
in younger adolescents with artistic and intellectual gifts. 
Examples of identification of artistically gifted students in 
Croatia are given.

The article describes in detail the characteristics of a 
creatively gifted student in the field of fine arts.

Keywords: creative talent; students; giftedness 
identification; artistically gifted.
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