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абсолютизація перспективної орієнтації. Мрії, фантазії, пошуки ідеалу, 

спрямовані у майбутнє прагнення, сприяють поступовій побудові реальних 

життєвих планів, пов'язаних із вибором майбутньої професії чи роду 

діяльності. Формування життєвих планів, утворення усталеного ядра 

ціннісних орієнтацій особистості на основі узагальнення поставлених цілей 

та ієрархізації мотивів діяльності виступає найхарактернішою рисою 

юнацтва. 

Отже, становлення узгодженого уявлення про власне майбутнє у 

юнацькому віці є свідченням наявності потенціалу розвитку особистості у 

майбутньому та виступає основним фактором, від якого залежить подальше 

життя людини та рівень її соціальної ефективності й успішності. 
 

Балабай І. С., Малихіна О. Є. 
Національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

м. Харків 
ВІКОВА ДИНАМІКА У РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 

Важливим аспектом проблеми обдарованості є вивчення динаміки її 
прояву, що дозволить, з нашої думки, не тільки цілеспрямовано керувати її 
розвитком, а й його прогнозувати. 

У динаміці прояву та розвитку обдарованості (Лейтес Н. С., 1996; 
Кулагіна І. Ю., 1999) можна виокремити наступні шляхи: 

І шлях – ранній розвиток – характеризується проявом здібностей та 
обдарованості у дошкільному або молодшому шкільному віці. Зазвичай у 
дитинстві починають інтенсивно розвиватися розумова обдарованість та 
спеціальні здібності у галузі мистецтва та науки (музичні, математичні, 
художні, сценічні). При цьому дитина яскраво проявляє свої здібності та 
досягає значних успіхів в одній або одразу в декількох видах діяльності. 
Слід відмітити, що ранній прояв обдарованості не завжди приводить до 
великих досягнень у дорослому віці. Біографії видатних людей та реальні 
життєві спостереження показують, що можливі два варіанти реалізації 
даних ранніх проявів. 

Перший варіант можна умовно позначити як шлях обдарованої 
дитини. Він характеризується тим, що спочатку заданий високий темп 
розвитку зберігається, що призводить до видатних досягнень у зрілі роки. За 
думкою дослідників, тих, хто рано проявив себе і зберіг свій дар на протязі 
дорослого життя відносно мало, хоча прикладів можна навести багато, 
оскільки всі вони залишили своє ім’я в історії науки та мистецтва (К. Гаусс, 
О. Грибоєдов, Г. Лейбніц, В. Моцарт та інші). 

Другий варіант, що характеризується уповільненням темпу розвитку, 
внаслідок чого дитина, або залишається на досягнутому рівні, або 
можливий поступовий спад у шкільні та позашкільні роки, що болісно 
сприймається як самими дітьми, так і їх близькими, можна умовно 
позначити як вундеркіндний шлях розвитку (Ніка Турбіна). 

Розглядаючи проблему раннього прояву здібностей у дітей, 
Л.С. Виготський розрізняє так званих вундеркіндів і дітей істинно 
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обдарованих. Вундеркінд з раннього дитинства поражає оточуючих якими-
небудь виключними здібностями – музичними, математичними, вмінням 
розмірковувати «по-дорослому». Причому здивування викликають не самі 
по собі здібності, а те, що вони проявляються в такої малої дитини. Такий 
прискорений розвиток, коли дитина швидко проживає кожний віковий етап, 
весь час випереджаючи однолітків, не є оптимальним, корисним. Більшість 
вундеркіндів стають посередніми людьми, або навіть людьми із здібностями 
нижче середніх. Якщо вундеркінд захоплює тим, що схожий на дітей більш 
старшого віку, то дитина дійсно обдарована, талановита викликає увагу 
якостями, що властиві її віку, але повноцінно розвинутими. Для вундеркінда 
характерно забігання наперед, в його розвитку є ознаки майбутніх вікових 
періодів, а в розвитку по-справжньому обдарованої дитини переважають 
ознаки, що характерні її віку, але віку, що надзвичайно творчо 
переживається (Виготський Л. С., 2001). 

ІІ шлях – пізній розвиток – характеризується тим, що обдарованість 
залишається непоміченою у дитинстві і проявляється пізніше, найчастіше у 
підлітковому віці. Причому за періодом якби сповільненого розвитку 
наступає бурхливий підйом, коли дитина несподівано для однолітків 
починає їх випереджати і досягає значних успіхів. Хрестоматійним 
прикладом пізнього прояву здібностей можна вважати особливості розвитку 
обдарованості А. Ейнштейна. Відомо, що він пізно почав ходити та 
говорити, у школі його навіть вважали розумово відсталим не тільки 
однолітки, а й вчителі. В 15 років він почав виявляти ознаки розумової 
обдарованості. Також не проявляли успіхів у навчанні і Р. Декарт, 
І. Ньютон, К. Лінней, В. Скотт. 

В той же час зазначимо, що у дослідженнях К. Кокс, проведеному на 
основі вивчення біографій видатних людей, ідея про їх скромні успіхи у 
дитинстві не знайшла підтвердження. Причиною пізнього прояву здібностей 
автор вважає невідповідність шкільних програм, характеру шкільного 
навчання пізнавальним запитам та схильностям майбутніх геніїв 
(Ільїн Є. П., 2011). 

ІІІ шлях – шлях людей, що мали від природи неабиякі задатки, але 
при цьому не змогли реалізувати свої потенційні можливості на протязі 
всього життя. Основними причинами цього є відсутність відповідної 
діяльності, брак вольових якостей, втрата сензитивних періодів, відсутність 
мотивації, відсутність попиту у суспільстві на розвиток відповідних 
здібностей тощо. Нерозвиненими можуть залишитися будь-які здібності, 
але можна припустити, що серед тих, хто не реалізував свої задатки 
особливо багато творчо обдарованих людей, оскільки саме їм найскладніше 
адаптуватися до життя, досягти успіху, знайти своє місце у суспільстві. 

Отже, проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень з 
проблеми динаміки прояву обдарованості дозволяє стверджувати, що 
найбільш оптимальним шляхом розвитку обдарованості є максимально 
повне розкриття можливостей кожного віку, глибоке їх проживання, а не 
«забігання» наперед. 


