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ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ: ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЕКСПЕРТНИХ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК 

Василькевич Я.З., Дереча А.А. Проблема діагностики обдарованості 
школярів: ефективність експертних рейтингових оцінок. У статті обґрунтовано 
необхідність виявлення обдарованих дітей на етапі їх навчання в закладах загальної 
середньої освіти. Здійснено теоретичний аналіз можливостей застосування рейтингових 
шкал для первинної діагностики обдарованості. Емпірично перевірено ефективність 
використання адаптованих варіантів опитувальників Дж. Рензуллі для ідентифікації 
різних видів обдарованості школярів (здібностей до навчання, мотиваційно-особистісних, 
творчих і лідерських характеристик) за допомогою експертної рейтингової оцінки. На 
основі проведеного аналізу результатів апробації опитувальників зроблено висновок про 
можливість їх використання як експрес-методу вивчення та оцінки ступеня прояву різних 
видів обдарованості широкої вибірки досліджуваних.  

Ключові слова: обдарованість, рейтингові шкали (експертна оцінка, самооцінка, 
взаємооцінка), здібності до навчання, мотиваційно-особистісні характеристики, творчі 
здібності (креативність), лідерські здібності. 

Василькевич Я.З., Дереча А.А. Проблема диагностики одаренности 
школьников: эффективность экспертных рейтинговых оценок. В статье 
обоснована необходимость выявления одаренных детей на этапе их обучения в 
заведениях общего среднего образования. Осуществлен теоретический анализ 
возможностей использования рейтинговых шкал для первичной диагностики 
одаренности. Эмпирически проверена эффективность использования адаптированных 
вариантов опросников Дж. Рензулли для идентификации различных видов одаренности 
школьников (способности к обучению, мотивационно-личностных, творческих и 
лидерских характеристик) с помощью экспертной рейтинговой оценки. На основе 
проведенного анализа результатов апробации опросников сделан вывод о возможности 
их использования в качестве экспресс-метода изучения и оценки степени проявленности 
различных видов одаренности широкой выборки исследуемых. 

Ключевые слова: одаренность, рейтинговые шкалы (экспертная оценка, 
самооценка, взаимооценка), способности к обучению, мотивационно-личностные 
характеристики, творческие способности (креативность), лидерские способности.  

Постановка проблеми. Проблема обдарованості взагалі та обдарованості дітей 
шкільного віку зокрема є складною та неоднозначною. Обдаровані школярі повинні 
користуватися пристосованими до їх потреб умовами загальної середньої освіти, які 
дозволили б їм повністю реалізувати свої можливості як у власних інтересах, так і в 
інтересах суспільства. 

Актуальність проблеми ідентифікації обдарованості школярів зумовлена практикою 
роботи з обдарованими дітьми у загальноосвітній школі, а також визнанням державної 
важливості проблеми реалізації творчого, інтелектуального, духовного потенціалу 
особистості. Проте з виявленням обдарованих школярів пов’язане суттєве етичне 
питання. Обдарованість може бути прихованою, тобто тільки спеціальні дослідження 
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часом виявляють незвичайні здібності у найбільш посереднього школяра. Таким чином, 
спеціальне психологічне обстеження здібностей є важливим і необхідним моментом 
роботи з обдарованими дітьми шкільного віку. Однак існуючі на сьогоднішній день тести 
не дозволяють вичерпно проаналізувати здібності людини та спрогнозувати їх 
подальший розвиток. Тести є дуже корисним інструментом, оскільки можуть виявити в 
особистості такі можливості, які не виявляються іншим способом. Проте тести повинні 
застосовуватися лише за позитивним критерієм. 

Хоча традиційно використовувані тести інтелекту, досягнень і креативності є 
основними та надійними засобами виявлення обдарованої особистості, постало 
нагальне питання про використання експертної оцінки для ідентифікації обдарованих 
дітей шкільного віку і створення програми з їх навчання та розвитку.  

Аналіз останніх публікацій. Проблема виявлення обдарованої особистості 
досліджується у роботах Д. Богоявленської, А. Вороніна, В. Дружиніна, М. Лейтеса, 
О. Матюшкіна, В. Моляко, Р. Семенової, О. Тунік, Д. Ушакова, Н. Хазратової, 
М. Холодної, О. Щебланової та ін.  

Дослідження цього питання має довготривалу історію у вітчизняній і зарубіжній 
психології, але до цього часу існує багато «білих плям» у загальній проблемі 
ідентифікації обдарованості особистості, що робить актуальним подальше проведення 
як теоретичних, так і методичних досліджень проблеми обдарованості [1; 2; 4; 5; 6]. 
Особливо ретельного вивчення вимагають методи первинної діагностики, які 
рекомендуються для використання педагогами.  

Формулювання мети і завдань статті. Мета написання статті – здійснити аналіз 
можливостей використання адаптованих варіантів опитувальників для ідентифікації 
різних видів обдарованості школярів (здібностей до навчання, мотиваційно-особистісних 
характеристик, творчих (креативності) та лідерських здібностей) за допомогою 
експертної рейтингової оцінки. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 
обґрунтувати необхідність виявлення обдарованих школярів; теоретично та емпірично 
перевірити ефективність використання адаптованих варіантів опитувальників 
Дж. Рензуллі для ідентифікації різних видів обдарованості школярів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Серед сучасних засобів діагностики 
обдарованості найбільш потужними є тести, спрямовані на оцінку інтелекту та 
креативності. Проте, використання тестів передбачає професійну психологічну 
підготовку. Окрім того, тестування – це трудомістка та дорога процедура. Тому в якості 
підготовки до тестування, а в подальшому і для співставлення своїх висновків із 
заключним висновком психолога педагоги можуть проводити первинну діагностику. 

Первинна діагностика будується на спостереженнях, практичному досвіді, інтуїції 
педагогів, батьків, ровесників і самих обдарованих школярів. Вона дає важливу 
інформацію, яка разом із результатами тестування повинна служити основою для 
прийняття рішень щодо їх включення до спеціалізованих навчальних програм. До методів 
первинної діагностики відносять: різноманітні шкали, опитувальники, 
самоопитувальники, спостереження, які проводяться за визначеною схемою, інформацію 
про продукти діяльності. Спостереження проводяться як у природній ситуації шкільного 
навчання, так і в спеціально змодельованих ситуаціях. 

Увесь цей інструментарій дозволяє педагогам, батькам і школярам упорядкувати 
свої враження та оцінити певні поведінкові прояви, характерні для обдарованої 
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особистості. Дослідження показали, що педагоги, які пройшли навчання роботі з 
обдарованими дітьми, можуть успішно виявляти їх за допомогою названих методик. 

Для виявлення обдарованої особистості педагогами спеціалісти розробили 
різноманітні шкали. Проте, на думку деяких дослідників [4], така неструктурована і 
нестандартизована рейтингова оцінка має багато слабких місць і є недостатньо 
ефективною. 

Американські психологи Дж. Рензуллі, Р. Хартман і К. Коллахан, координатори 
програми зі створення концепції та системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю, 
зібрали наукові та дослідницькі роботи вчених усього світу, пов’язані з проблемами 
дитячої та юнацької обдарованості. На основі цих робіт Дж. Рензуллі та співавтори [5; 6] 
вирішили створити надійний та валідний інструмент для об’єктивної експертної оцінки 
педагогами різноманітних сторін обдарованості. Були обрані чотири види обдарованості: 
1) здібності до навчання; 2) мотиваційно-особистісні характеристики; 3) творчі здібності 
(креативність); 4) лідерські здібності. Створені опитувальники, за допомогою яких 
експертна рейтингова оцінка, що виставляється педагогами, використовувалися у 
процесі ідентифікації обдарованої особистості. Їх автори підкреслювали, що дані 
опитувальники не призначені для того, щоб замінити існуючі тести інтелекту, 
креативності та досягнень. Вони повинні слугувати додатковим засобом (разом з 
існуючими) для виявлення обдарованості. 

На основі аналізу великої кількості літературних джерел були виявлені найбільш 
показові поведінкові характеристики чотирьох видів обдарованості та були створені 
чотири опитувальники. В опитувальники були включені тільки найбільш значущі 
характеристики, виділені декількома вченими з різних країн. Оскільки передбачалося 
використання експертної оцінки педагогами, характеристики обдарованості повинні бути 
поведінковими, тобто такими, щоб за допомогою систематичного чи випадкового 
спостереження у різноманітних ситуаціях вони могли оцінити ступінь прояву 
різноманітних якостей особистості. У якості експертів в американській програмі 
виступали педагоги та психологи-консультанти. 

О. Тунік і В. Опутнікова [4] здійснили апробацію та адаптацію чотирьох шкал 
методики, внесли ряд змін і доповнень, пов’язаних з використанням тестової методики. 
По-перше, автори адаптували опитувальники для визначення ступеня прояву 
обдарованості для більш широкої вибірки («нормальних» і обдарованих особистостей). 
Також за їх допомогою можна оцінити рівневі характеристики різних видів здібностей. 
Друга зміна пов’язана з віком досліджуваних: у вибірку досліджуваних можуть входити 
вихованці старших груп дитячого садка, школярі та студенти. Третя відмінність 
стосується експертів, тобто тих, хто оцінює, хто заповнює опитувальник. У якості 
експертів можуть виступати не лише педагоги, як у авторів опитувальників, але й самі 
досліджувані (школярі, починаючи з 6–7 класу, та студенти). Причому школярі та 
студенти можуть оцінювати самих себе (самооцінка) та один одного (взаємооцінка). 

Адаптований варіант методики містить чотири опитувальники. Перший 
опитувальник включає 8 пунктів, у кожному з яких відмічені деякі характеристики, 
пов’язані зі здібностями до навчання. Другий опитувальник включає 9 характеристик, 
пов’язаних з мотиваційно-особистісними якостями. Третій опитувальник містить 10 
пунктів, які розкривають творчі характеристики. Четвертий опитувальник включає також 
10 пунктів, в яких відмічені характеристики, пов’язані з лідерськими здібностями. 
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Можливі оцінювальні бали: 4 – якщо Ви спостерігаєте цю характеристику майже 
постійно; 3 – якщо Ви спостерігаєте цю характеристику досить часто; 2 – якщо Ви 
спостерігаєте цю характеристику іноді, час від часу; 1 – якщо Ви майже ніколи не 
спостерігаєте цієї характеристики. Кожен пункт слід оцінювати безвідносно до інших 
пунктів. 

Бажано, щоб такі шкали заповнили всі педагоги, які працюють зі школярами 
достатньо тривалий час. У якості експертів можуть виступити однокласники, які оцінюють 
самі себе (самооцінка), а також усіх інших ровесників (взаємооцінка). 

Апробація адаптованого варіанту опитувальників Дж. Рензуллі [4] на вибірці 
школярів дозволила здійснити аналіз можливостей використання рейтингових шкал для 
ідентифікації різних видів обдарованості (здібностей до навчання, мотиваційно-
особистісних характеристик, творчих (креативності) та лідерських здібностей). 

Нами проведено дослідження з учнями 8-го класу Борзнянської гімназії ім. 
П. Куліша (29 осіб) та учнями 7-го класу Переяславської гімназії (21 особа). 

Для здійснення порівняльного аналізу оцінок різних експертів за однаковим 
показником (одним видом здібностей) було проведено кореляційний аналіз та з’ясовано 
узгодженість між оцінками різних експертів за кожним опитувальником (табл. 1). 
Внутрішньотестові кореляції (кореляції між оцінками педагогів-експертів, самооцінкою та 
взаємооцінкою для кожного опитувальника) показали, що найбільш узгодженими є оцінки 
експертів-педагогів зі всіма іншими видами оцінок. Найменше узгоджуються самооцінка 
із взаємооцінкою. Найбільш тісним є зв’язок між експертною оцінкою та взаємооцінкою 
за всіма опитувальниками (0,61–0,72), окрім лідерської обдарованості (0,14), а найменш 
значущим – кореляційний зв’язок між експертною оцінкою та самооцінкою за всіма 
опитувальниками, окрім здібностей до навчання (0,61).  

Порівняльний аналіз результатів окремих опитувальників показав, що більш тісний 
кореляційний зв’язок між різними оцінками спостерігається за здібностями до навчання, 
а менш тісний – за лідерськими характеристиками. Також спостерігається слабка 
узгодженість оцінок за творчими характеристиками (креативністю). Можливо, поняття 
«креативність» різними експертами розуміється неоднозначно. 

Таблиця 1 
Кореляційний аналіз рейтингових оцінок за видами обдарованості 

Примітки: Е – експертна оцінка; С – самооцінка; В – взаємооцінка.  
*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001. 

Здійснено порівняння середніх оцінок експертів різного типу за кожним видом 
здібностей (табл. 2). Проаналізовано відмінності між оцінками різних експертів за кожним 
опитувальником за середніми показниками. Для того щоб зрозуміти, які експерти дають 
найвищі бали, а які найнижчі, проведено порівняння середніх оцінок. Максимальне 

 
Шкала 

Кореляції рейтингових оцінок 

Е–С Е–В С–В 

Здібності до навчання 0,61*** 0,61*** 0,51** 

Мотиваційно-особистісна обдарованість 0,41* 0,72*** 0,51** 

Творча обдарованість  0,38* 0,62*** 0,31 

Лідерська обдарованість 0,12 0,14 0,91*** 
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значення середніх показників за всіма опитувальниками характерне для самооцінки. 
Мінімальне значення середніх показників характерне для взаємооцінки. Таким чином, 
школярі один одного (взаємооцінка) та експерти оцінюють набагато прискіпливіше, ніж 
школярі самі себе. Самооцінка учнів є дещо завищеною.  

Таблиця 2 
Середні показники рейтингових оцінок за видами обдарованості 

 
Шкала 

Рейтингові оцінки 

Експертна 
оцінка 

Самооцінка 
Взаємо-
оцінка 

Здібності до навчання 19 19 17 

Мотиваційно-особистісна обдарованість 20 21 18 

Творча обдарованість 21 24 20 

Лідерська обдарованість 21 24 22 

Для здійснення порівняльного аналізу оцінок експертів одного типу за різними 
опитувальниками (за різними видами здібностей) було визначено міжтестові кореляції, 
тобто кореляції між оцінками експертів-педагогів за різними опитувальниками (різними 
видами здібностей) попарно (табл. 3).  

Як видно з табл. 3, оцінки експертів-педагогів за чотирма опитувальниками 
(попарно) узгоджуються, всі парні взаємні кореляції значущі – позитивні та сильні (0,51–
0,71). Найбільш тісний кореляційний зв’язок експертних оцінок виявлено між здібністю до 
навчання та мотиваційно-особистісними характеристиками (0,71), а також між 
лідерськими здібностями та здібністю до навчання і мотиваційно-особистісними 
характеристиками (0,67). Відмічено існування більш слабких зв’язків творчих 
характеристик з усіма іншими видами обдарованості (0,51–0,53).  

Таблиця 3 
Кореляційний аналіз експертної оцінки за видами обдарованості  

Міжтестові кореляції експертів-педагогів 

Е1–Е2 Е1–Е3 Е1–Е4 Е2–Е3 Е2–Е4 Е3–Е4 

0,71*** 0,53** 0,67*** 0,51** 0,67*** 0,51** 

Примітки: Е1 – експертна оцінка здібностей до навчання; 
Е2 – експертна оцінка мотиваційно-особистісної обдарованості; 
Е3 – експертна оцінка творчої обдарованості;  
Е4 – експертна оцінка лідерської обдарованості. 
*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001. 

Аналізуючи вищезазначене, можна відмітити, що експерти більш об’єктивно 
оцінюють здібності різних школярів у порівнянні з самооцінкою. У той же час думки 
експертів-педагогів тісно пов’язані за різними опитувальниками, тобто педагоги слабо 
розрізняють різні види здібностей в одного учня. Спостерігається явище переносу 
(проекції) одного виду здібностей на інший. Експерти вважають, що учень, здібний до 
навчання, повинен бути одночасно й творчим, і володіти лідерськими здібностями. 
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Самооцінка та взаємооцінка різних видів здібностей пов’язані менш тісно, тобто школярі 
більшою мірою диференціюють різні види здібностей власних та своїх однокласників 
порівняно з експертами-педагогами. 

Порівняльний аналіз різних експертних оцінок за всіма видами обдарованості 
передбачає встановлення статистичної значущості відмінностей між різними 
рейтинговими оцінками за t-критерієм Стьюдента (табл. 4). 

Таблиця 4 
Статистична достовірність відмінностей між рейтинговими оцінками 

Примітки: Е – експертна оцінка; С – самооцінка; В – взаємооцінка; 
*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001. 

Як видно з таблиці, найбільш значуща статистична відмінність виявлена між 
самооцінкою та взаємооцінкою за всіма видами обдарованості. Відмінності між 
експертними оцінками педагогів і взаємооцінками школярів є незначущими за всіма 
видами обдарованості. Між експертними оцінками педагогів і самооцінками учнів 
встановлено значущі статистичні відмінності за творчою та лідерською обдарованістю, 
але незначущі – за здібностями до навчання та мотиваційно-особистісною 
обдарованістю. Найбільш значуща статистична відмінність виявлена між самооцінкою та 
взаємооцінкою за творчою обдарованістю (p ≤ 0,001). 

Таким чином, найменш узгодженими є самооцінка та взаємооцінка за всіма видами 
здібностей. Не узгоджуються також самооцінка та експертна оцінка педагогів за творчою 
та лідерською обдарованістю. Проте експертні оцінки педагогів і взаємооцінки школярів 
узгоджуються за всіма видами обдарованості. Найбільш неузгоджені оцінки за творчою 
обдарованістю між самооцінкою та взаємооцінкою. Учні надто критично ставляться до 
своїх однокласників і недооцінюють їхні творчі можливості. Можливо в школі не 
достатньо створені умови для реалізації творчих здібностей, тому учні не мають змоги їх 
проявити. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз 
можливостей використання та результатів апробації адаптованих варіантів 
опитувальників Дж. Рензуллі показав, що вони є зручним, надійним і валідним 
психодіагностичним інструментом для вивчення здібностей до навчання, мотиваційно-
особистісних, лідерських і творчих характеристик школярів за допомогою експертної 
рейтингової оцінки. Дані опитувальники можуть бути використані як експрес-метод для 
ідентифікації різних видів обдарованості нарівні з відомими інтелектуальними, 
креативними та іншими тестами, які вимагають тривалого часу для проведення та 
обробки даних, а також можуть стати ефективним доповненням до них. 

 
Шкала 

Статистична відмінність рейтингових 
оцінок 

Е–С С–В Е–В 

Здібності до навчання 0,1 2,2* 1,6 

Мотиваційно-особистісна обдарованість 0,7 3,3** 1,8 

Творча обдарованість 2,1* 4*** 1 

Лідерська обдарованість 2,5* 2,5* 1 
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Адаптовані варіанти рейтингових шкал Дж. Рензуллі можуть використовуватися для 
вивчення та оцінки міри прояву різних здібностей окремо, тобто необхідних для вивчення 
в даний момент видів обдарованості (а не всіх чотирьох) та для широкої вибірки 
(нормальних, здібних і особливо обдарованих) учнів. Опитувальники Дж. Рензуллі, як 
більш проста експрес-методика, не вимагають значних витрат часу для проведення і 
високої кваліфікації спеціаліста, проте дають можливість отримати результат швидко та 
якісно. 

У перспективі планується здійснити апробацію адаптованих варіантів 
опитувальників Дж. Рензуллі на вибірці студентів. 
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Vasylkevych Y. Z., Derecha A. A. The problem of diagnosis of schoolchildren giftedness: 
the effectiveness of expert ratings. The article analyzes the possibilities of use and the results of 
testing adapted versions of J. Rensulli's questionnaires for identification gifted students. The need to 
identify the gifted children at the stage of their education in general secondary education institutions 
is substantiated. The theoretical analysis of the possibilities of the rating scales usage by psychologists 
and educators for primary diagnosis of giftedness is carried out: 1) characteristics that are used in 
testing techniques are behavioral, that means that they allow to evaluate the degree of manifestation 
of different qualities of students using the observation; 2) a modified version of the questionnaires can 
be used for a broader sample (normal, capable and gifted children); 3) teachers, psychologists, 
parents, the students themselves and their classmates can act as experts; comparison of different 
types of peer reviews is conducted; 4) techniques are designed for diagnostics of different types of 
gifted children from 5 to 17 years. The effectiveness of using adapted questionnaires of J. Renzulli to 
identify different types of gifted students (learning, motivational, personal, creative and leadership 
skills) by rating scales is empirically tested. Based on the analysis of the results of the testing of the 
questionnaires about the possibility of using them as a rapid method of study and evaluation the 
degree of manifestation of various types of giftedness of a wide sample of subjects is justified. 

Keywords: giftedness, rating scales peer review, self-esteem, mutual evaluation, learning 
abilities, motivational and personal characteristics, creativity, leadership skills.  


