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ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
 

Творчій, інтелектуальний потенціал людини, є рушійною силою сус-
пільства, тому обдарованість необхідно своєчасно виявляти і розвивати. 
Розрізняють обдарованість технічну, наукову, зокрема математичну, му-
зичну, поетичну, художню, артистичну та інші. Високий ступень 
спеціальної обдарованості називають талантом. Говорять також про за-
гальну обдарованість, маючи на увазі особливості людей, що виявляють 
здібності до різних галузей діяльності. Видатні люди часто відрізнялися 
різносторонньою обдарованістю (Леонардо да Вінчі, Г. Сковорода, 
Т. Шевченко) [3]. 

Вивчення виявів обдарованості тривалий час було спрямоване пере-
важно на інтелектуальні здібності. Дослідження проводили на основі 
тестів інтелекту, орієнтуючись на коефіцієнт інтелекту. «ІQ» як довгостро-
ковий показник інтелектуальної діяльності індивіда. Однак американський 
дослідник П.Торренс дійшов висновку, що у вирішенні складних проблем 
найуспішніші не ті діти, які добре навчаються, і навіть не ті, у кого висо-
кий коефіцієнт інтелекту, тобто ці показники не визначають обдарованість. 
Психологи розглядають обдарованість як складне психологічне явище, не 
віддільне від особистості, як наявність здібностей, їх своєрідне поєднання, 
від якого залежить можливість успішної діяльності [1]. 

Обдарована дитина – дитина, яка відрізняється яскравими, очевид-
ними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для та-
ких досягнень у певному виді діяльності. Відчутною ознакою 
обдарованості дитини є випереджаючий розвиток її інтелекту щодо її віку. 
У багатьох дітей відчутна тяга до творчості – вони рано створюють 
музичні етюди, пишуть «наукові трактати», вигадують театральні ситуації, 
планують небувалі подорожі, створюють «фантастичні проекти» тощо [3]. 

Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих дітей 
не реалізували своїх можливостей через невідповідне виховання в 
дитинстві. Американські психологи, вивчивши життєвий шлях 400 видат-
них людей, виявили, що 60% з них мали в школі значні труднощі, важко 
пристосовувалися до умов навчання, орієнтованого на середній рівень 
знань [4]. 

Нерідко інтелектуально обдарована дитина не знаходить розуміння 
ні педагогів, ні однолітків. Вона може бути надмірно зосередженою на 
улюбленій справі, байдужою до інших людей і духовних цінностей, мати 
слабку комунікабельність. Надмірна чуттєвість дитини уживається поряд з 
нетерплячістю, йоржистістю в судженнях. Все це може відштовхувати від 
неї однолітків, серед яких майже немає друзів. Відчуваючи себе вигнанцем 



серед однолітків, така дитина може розчаруватися в собі [2, 3]. 
Випереджаючи своїх однолітків в розумовому розвитку, зазвичай 

обдаровані діти відстають в фізичному. Особливо це виражено в моториці 
(як в грубій так і мілкій). 

І навіть, незважаючи на те, що велика кількість даних обдарованої 
дитини досконаліші, ніж у ровесників, її фізична опосередкованість хоч 
якось наближує їх до тих, хто ходить по землі і ніколи не рвався в небо [2]. 
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