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Розвиток демократії й актуалізація гуманістичних цінностей, поширення інформаційної свободи, 
активізація міжкультурної взаємодії є головними особливостями так званої креатогенної епохи, сут-
ність якої визначається тим, що лише креативна особистість є її породжувальним центром, смислови-
значальним ядром, вищим критерієм і метою неперервного розвитку суспільства. Успішний розвиток 
будь- якої держави, її інтелектуальний потенціал залежить від креативних особистостей, оскільки лише 
оригінальні, інноваційні ідеї та винаходи забезпечують прогрес країни. Попри загальні світові тенденції 
кожна країна має свою специфіку щодо характеру та ступеня актуальності одних і тих самих проблем, 
яка пов’язана з особливостями її культурно- історичного минулого, традиціями в системі освіти тощо. 
Однією з таких проблем, що набула особливої актуальності для нашої держави, є проблема розвитку 
креативності обдарованої особистості. 

Нині розвиток креативних здібностей набув статусу соціальної проблеми. Сучасні науковці зазна-
чають, що саме «креативний клас» (креативні особистості) мають займати панівну роль у суспільстві. 
Такий підхід до розуміння соціальної значущості креативності дає змогу стверджувати, що для сучасної 
людини ця якість є необхідною. Саме креативний потенціал країни визначає її статус у світі та рівень 
життя населення. У 2015 р. Martin Prosperity Institute (Канада) опублікував невтішний для нас рейтинг 
глобального індексу креативності, у якому Україна посіла 45 місце з 139 країн. Це дає змогу стверджу-
вати, що звернення авторів до проблематики цього дослідження є своєчасним, важливим й надзвичайно 
актуальним.

Монографічне дослідження «Психологія і педагогіка креативного розвитку обдарованої особи-
стості» є системним, ґрунтовним дослідженням колективу авторів, що актуалізує наукове опрацювання 
зазначеної проблеми на високому професійному рівні. Насамперед праця дає цілісне уявлення про ро-
зуміння інтелекту й унікальну природу обдарованості. Причому автори сподіваються, що висловлені 
теоретичні міркування, які не позбавлені логічного сенсу, спровокують дослідників до їх емпіричної 
перевірки, уточнення та розвитку. 

Рецензована наукова праця привертає увагу не лише своєю фундаментальністю, комплексністю, 
а й певними особливостями. По- перше, високим теоретико- методологічним рівнем, значним погли-
бленням уже відомих проблем щодо феномену обдарованості. По- друге, комплексним і різнобічним 
розглядом проблеми. По- третє, глибокою зумовленістю наукових і прикладних аспектів досліджуваної 
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проблеми, органічним взаємозв’язком теорії та практики. У більшості її розділів є чіткі орієнтири на 
те, які сучасні концепції необхідно враховувати для розв’язання визначеної проблеми, на які психолого- 
педагогічні особливості обдарованої особистості треба звернути особливу увагу в процесі її розвитку, 
навчання та виховання.

Монографія містить п’ять розділів. У першому розділі, узагальнюючи результати вагомих до-
сліджень, які присвячені з’ясуванню сутності інтелекту, автори монографії переконливо доводять, що 
використані для цього теоретичні підходи ототожнюють інтелект з однією здібністю або низкою інте-
лектуальних здібностей. Вони розглядають інтелект у здібнісній площині або виходять у глобальну 
сферу психічного, акцентують на пізнавальній діяльності або поміщають в інтелектуальний базис твор-
чість і трактують інтелект як уніфікований конструкт або допускають різні типи інтелекту. Причому, як 
зазначають автори монографії, систематичні дослідження сутності інтелекту беруть початок зі статис-
тичного методу Ч. Спірмена, застосування якого увінчалося виокремленням загального та спеціального 
інтелекту. 

Цікавий «екскурс у царство інтелекту», аналіз різних, іноді суперечливих концепцій щодо сут-
ності й розвитку інтелекту (теорії Л. Терстоуна, Р. Кеттелла, Х. Гарднера, Кейса–Деметріу, теорії когні-
тивного розвитку Ж. Піаже, Х. Паскуаль- Леона, Р. Кейса, Г. Холфорда. К. Фішера тощо дав змогу авто-
рам монографії переконливо констатувати, що «інтелект як інтегральне утворення психічних процесів, 
властивостей і станів індивіда, які забезпечують його розумну поведінку, не ділиться на типи, види 
тощо. Адже інтелект – це органічне поєднання психічних процесів, властивостей і станів індивіда та ін-
ших пов’язаних з ними компонентів психіки, які забезпечують ефективність його розумної поведінки». 
Причому автори зазначають, що наведений аналіз головних результатів дослідження інтелекту скоріше 
провокує чергові запитання, ніж дає відповіді на запитання, що передували виконаному узагальненню. 

Автори зазначають, що наявні намагання з’ясувати сутність інтелекту не позбавлені однієї мето-
дологічної вади: у них відсутнє обґрунтування того, яке коло психічних феноменів необхідно охопити 
таким інтегральним утворенням, як інтелект. Для реалізації зазначеного підходу рекомендовано кон-
цептуально визначитися стосовно того, що являє собою розумна поведінка. Відповіді на поставлене 
запитання науковці знаходять у відмінностях інстинктивної та розумної поведінки. 

У другому розділі на основі всебічно проаналізованих наукових підходів автори дійшли висновку, 
що обдарованість – це в основному генетично визначений інтелектуальний потенціал, який детермінує 
розумну поведінку індивіда, яка репрезентується стилями його пізнавальної та продуктивної діяльно-
сті. Пізнавальна діяльність передбачає: виокремлення в елементі пізнання форми та змісту; конструк-
тивне обрамлення виокремленого змісту різними формальними оболонками; монтування виокремлено-
го змісту в наявний знаннєвий базис; переструктурування попередньо наявної системи з урахуванням 
виокремленого змістового елемента; пошук можливих відсутніх компонентів системи, що робить її 
усвідомлено відкритою для наступного доповнення та переструктурування; встановлення зв’язків пере-
структурованої системи з іншими системами минулого досвіду; упорядкування споріднених систем у 
рамках метасистеми.

Значний інтерес викликає третій розділ монографії, що присвячений діагностиці обдаровано-
сті. Теоретико- методологічний аналіз складної проблеми психодіагностики обдарованості дав авторам 
монографії змогу стверджувати про недостатність теоретичної обґрунтованості системи виявлення та 
відбору обдарованих особистостей. Численність концептуальних підходів віддзеркалює складність 
примхливої природи обдарованості, неможливість вироблення єдиних еталонів і стратегій діагностики 
та розвитку щодо типів її прояву, вікових етапів, внутрішніх і зовнішніх умов. У цьому розділі ґрунтов-
но проаналізовано концепт обдарованості, науковий базис діагностики обдарованості, особливості ви-
користання теорії Гарднера в діагностиці, завдання Піаже в контексті зазначеної проблеми, оптимальне 
використання робочої пам’яті, переваги та недоліки невербальних тестів, динамічного оцінювання, осо-
бливі випадки діагностики обдарованості, перспективи розвитку діагностики обдарованості.

Четвертий і п’ятий розділи монографії присвячені креативній складовій інтелектуальної діяль-
ності та педагогічній інтерпретації психічних якостей обдарованої особистості. На основі ґрунтовного 
аналізу досліджень, які стосуються суті обдарованості, її структури і змісту, автори монографії доходять 
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висновку про те, що окремі складові піддаються дії соціально- педагогічного впливу. Водночас вони не 
заперечують той факт, що певні структурні компоненти практично залишаються в незмінному стані 
після того, як відбувається кристалізація задатків у здібності, що має місце в ранньому дитячому віці, 
коли дія соціально- педагогічного фактора суттєво обмежена. 

З урахуванням того факту, що окремі структурні компоненти обдарованості піддаються дії 
соціально- педагогічного впливу (у кращому випадку, розвиваються з часом), помилково стверджувати, 
зазначають автори, що при цьому розвивається обдарованість. Адже обдарованість – це інтегральна 
властивість психіки людини, що є індикатором її розумної поведінки. Ця примхлива властивість або є 
або її немає. Тобто її не можна сформувати, переконані автори монографії: «якщо її не було при народ-
женні, її не можна підняти на вищий чи опустити на нижчий рівень розвитку». Проте структурні компо-
ненти обдарованості, тобто розумної поведінки індивіда можуть перебувати на різних рівнях розвитку, 
посилюватися або послаблюватися з часом під дією соціально- педагогічних чинників. 

З огляду на це, дослідники намагаються вирішити непросту задачу: створити оптимальні 
соціально- педагогічні умови в середовищі, де перебуває обдарований індивід, щоб структурні компо-
ненти його обдарованості не послаблювалися, а навпаки – підсилювалися з часом. Окремі вдалі надбан-
ня щодо зазначених умов наведені у виконаному аналізі досліджень цієї проблеми. 

На підставі зазначеного вище можна дійти висновку, що, завдяки обраному авторським колекти-
вом комплексному підходу, монографія вирізняється надзвичайно багатоплановою, проблеми розвитку 
креативності обдарованої особистості розглянуті дослідниками з власної точки зору і на основі власних 
досліджень, багатий фактологічний матеріал спонукає до подальших досліджень, що зумовлює активі-
зацію творчої думки її читачів.

Не можна не відзначити стиль викладу матеріалу: оригінальний, без популізму, цілком науковий, 
але доступний широкому колу читачів. Текст читається легко, з цікавістю всупереч тому, що він насиче-
ний спеціальними науковими термінами.

Щодо зауважень, то, мабуть, будь- яка праця не може уникнути їх. У монографії, на нашу думку, 
бракує окремого розділу, в якому було б розглянуто питання підготовки педагогічних кадрів для ефек-
тивного виявлення та розвитку креативних здібностей особистості. Адже відомо, що лише творчий 
учитель може виховати творчого учня, створити сприятливу атмосферу, сформувати систему морально- 
етичних цінностей. Проте практика свідчить, що більшість педагогів сьогодення, на жаль, не виявляють 
креативність, використовуючи переважно традиційні методи організації навчально- виховного процесу.

У контексті викладеного вище, можна констатувати, що представлена монографія є актуальною 
та завершеною науковою працею, у якій виконано низку теоретичних і практичних завдань. Зміст мо-
нографії загалом має певні особливості. У кожному розділі розкрито власні теоретико- методологічні 
підходи до узагальнення, визначення, оцінки та розв’язання поставленої проблеми. Тут є певна логіка, 
коли питання формування та розвитку креативності обдарованої особистості мають варіанти вирішення 
за наявності обґрунтованих теоретичних узагальнень, науково- методичного підґрунтя та практичних рі-
шень. Монографічне дослідження вигідно вирізняється серед численних праць іноземних і вітчизняних 
науковців тим, що багатогранні проблеми розвитку креативності особистості розглянуто в широкому 
контексті нагальних психолого- педагогічних проблем та їх впливу на систему освіти України загалом.

Критичний аналіз роботи, її наукова новизна, теоретична ґрунтовність і практична значущість 
дають право вважати, що рецензована монографія є завершеним науковим дослідженням, яке виконане 
на високому професійному рівні. Вона вирізняється науковою новизною, практичною спрямованістю, 
містить вагомі та ґрунтовні висновки і пропозиції. Це дослідження є суттєвим внеском у процес розв’я-
зання складних методологічних проблем, які пов’язані з розвитком креативності обдарованої особисто-
сті. Усе це дає підстави для того, щоб високо оцінити результати творчого пошуку колективу науковців 
Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Отже, монографія «Психологія і педагогіка креативного розвитку обдарованої особистості» ціл-
ком відповідає вимогам, що висуваються до такого роду робіт і дає змогу рекомендувати її до друку. 
Монографія буде корисною для наукових працівників, аспірантів, студентів, психологів, педагогів, які 
мають справу з навчанням і вихованням обдарованої особистості та широкого читацького загалу.


