
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Характерною ознакою сучасної України є 
постійні соціальні, економічні, політичні та психологічні зміни, які потребують 
обміну думками й прийняття ефективних рішень. Обдаровані люди висувають 
продуктивні ідеї, які мають бути донесені до суспільства, сприйняті й реалізовані ним. 
У цьому контексті постає завдання виявлення осіб, які мають ознаки 
комунікативної обдарованості, та створення дієвих програм їх розвитку. Юнацький 
вік є сензитивним для розвитку комунікативних здібностей. Обдаровані юнаки та 
дівчата володіють прогресуючим інтелектуальним потенціалом, чутливістю до 
змін. По відношенню до цього віку вже йдеться про індивідуальний стиль 
спілкування та своєрідну комунікативну обдарованість, які є важливими і 
необхідними для самореалізації та особистісного саморозвитку. 

У переважній більшості досліджень комунікативної компетентності 
особистості в юнацькому віці наголошується, що цей віковий період 
характеризується інтенсивним формуванням світогляду, духовно-ціннісної сфери 
особистості, її ідеалів і переконань, характеру та самосвідомості. Зазначається 
також, що директивне втручання в процеси комунікативного самовдосконалення 
юнаків з боку дорослих часто буває неефективним. Натомість м’яке коригування 
комунікативних навичок шляхом фасилітативного супроводу є психологічно 
виправданим на завершальному етапі первинної соціалізації. Правильно 
організований фасилітативний супровід розвитку обдарованої особистості 
юнацького віку набуває важливого значення та може стати одним із тих кроків, що 
у подальшому допоможуть їй реалізуватися у дорослому житті, на користь собі й 
суспільству. 

Питанню діагностики, розвитку та підтримки обдарованої особистості 
присвячені праці Д. Богоявленської, О. Венгера, Ю. Гільбуха, В. Дружиніна, 
Г. Костюка, В. Рибалки, Р. Семенової, М. Холодної, Н. Шумакової, О. Щебланової 
В. Юркевич, Е. Торренса та ін. Нині не існує єдиної думки щодо визначення 
поняття «обдарованість». Його тлумачать як сукупність внутрішніх задатків і 
передумов, тобто як дар, або ж як властивість особистості, що розвивається 
упродовж життя завдяки зовнішнім факторам (навчанню, вихованню, соціальному 
оточенню) та власній активності особистості.  

Поширення у світі набули теоретичні концептуальні моделі обдарованості 
Дж. Гілфорда, Дж. Говарда, Н. Лейтеса, О. Матюшкіна, В. Моляки, Дж. Рензуллі, 
О. Савенкова, Б. Теплова та інших. Наразі обдарованість розглядають як 
соціокультурне завдання розвитку будь-якої дитини (Д. Богоявленська, 
М. Богоявленська), як системну соціально-психологічну якість особистості 
(П. Лушин), як системно-стратегіальну властивість особистості (В. Моляко), як 
суб’єктно-ціннісну характеристику свідомості особистості (О. Музика), як 
індивідуальну потенційну своєрідність спадкових, соціальних та особистісних 
передумов для розвитку здібностей особистості (О. Антонова). Усе частіше фахівці 
вивчають процеси розвитку, підтримки та супроводу обдарованості як освітнього 
проекту становлення суб’єктно-особистісної позиції дитини на основі 
індивідуального шляху розвитку, суб’єкт-суб’єктних взаємин та поваги до 
особистості. Досліджуючи обдарованість, вчені приділяють увагу окремим видам 
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обдарованості, серед яких виділяють лідерський (соціальний) тип обдарованості, 
пов’язаний зі сферою «людина-людина» (Л. Буркова, О. Ільїн, М. Рожков та ін.). 
Поняття комунікативної обдарованості як окремого виду обдарованості дотепер не 
визначено. Її досліджували як складову соціальної, лідерської обдарованості 
(В. Большаков, А. Митлош, О. Яковлєва), як комунікативний потенціал (Л. Орбан-
Лембрик та ін.) тощо. 

Аналіз актуальності та стану розробленості проблеми в психолого-
педагогічній науці та практиці обумовлює необхідність вирішення протиріч між 
соціально-економічними змінами в сучасному суспільстві та неможливістю 
мобільного реагування системи освіти на ці зміни, між традиційними формами 
роботи з обдарованими старшокласниками та їхнім бажанням самореалізуватися 
тощо. Отже, соціально-психологічна значущість та практична необхідність 
експериментального вивчення недирективного (фасилітативного) супроводу 
розвитку комунікативної обдарованості особистості в юнацькому віці зумовили 
вибір теми дослідження: «Фасилітативний супровід розвитку комунікативної 
обдарованості в юнацькому віці». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано в межах науково-дослідної теми відділу проектування 
розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 
«Формування комунікативної компетентності обдарованих старшокласників з 
використанням інформаційних технологій» (державний реєстраційний номер: 
0111U003788) та теми науково-дослідної роботи кафедри загальної та практичної 
психології Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України «Особистісно орієнтовані засади психологічної підготовки 
майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти» (державний 
реєстраційний номер: 0112U002317).  

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради 
Університету менеджменту освіти НАПН України (протокол № 2 від 26 березня 
2009 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень 
з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 14 червня 2011 р.). 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальному виявленні особливостей розвитку комунікативної 
обдарованості в юнацькому віці в умовах фасилітативного супроводу.  

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження:  
1. На основі теоретичного аналізу визначити сутність, зміст, особливості 

комунікативної обдарованості особистості в юнацькому віці. 
2. Схарактеризувати особливості фасилітативного супроводу розвитку 

комунікативної обдарованості особистості в юнацькому віці. 
3. Емпірично дослідити особливості комунікативної обдарованості 

в юнацькому віці під час фасилітативного супроводу. 
4. Розробити програму розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому 

віці в умовах фасилітативного супроводу та експериментально перевірити її 
ефективність. 
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Об’єкт дослідження: комунікативна обдарованість особистості. 
Предмет дослідження: особливості розвитку комунікативної обдарованості 

в юнацькому віці під час фасилітативного супроводу. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є: концептуальні основи 

розробки проблем спілкування та комунікації (Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
Л. Орбан-Лембрик, С. Рубінштейн, Б. Теплов); положення про детермінуючу роль 
провідної діяльності у формуванні психологічних новоутворень та самореалізації 
внутрішнього потенціалу особистості (Л. Божович, М. Боришевський, О. Киричук, 
С. Максименко); концепції розвитку особистості в діяльності (Л. Виготський, 
Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); концепція особистісних змін (П. Лушин); 
загальнопсихологічні положення розвитку особистості в онтогенезі (Д. Бокум, 
Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Кон, Г. Крайг, Б. Лихачов, В. Мухіна, В. Поліщук, 
О. Сергєєнкова); теоретична концепція динамічності теорії обдарованості 
Л. Виготського; положення гуманістичної психології особистісно-центрованої 
позиції психолога, педагога (Р. Кочюнас, К. Роджерс, І. Слободянюк); ключові 
положення про психологію обдарованості та творчості (Ю. Бабаєва, 
Д. Богоявленська, Г. Костюк, О. Кульчицька, О. Матюшкін, В. Моляко, О. Музика, 
П. Лушин, Дж. Рензуллі, М. Рожков, О. Савенков, Р. Семенова, В. Шадріков), 
положення про соціальну та лідерську обдарованості взагалі (В. Большаков, 
В. Грязева-Добшинська, Н. Маркіна, А. Митлош, Д. Сміт) і комунікативну зокрема 
(В. Большаков, П. Лушин).  

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених 
завдань було застосовано комплекс методів наукового дослідження: теоретичні – 
системно-структурний аналіз науковий джерел з проблеми дослідження для 
розкриття змісту базових понять дослідження, узагальнення й систематизація для 
концептуалізації основних положень досліджуваної проблеми; емпіричні –
констатувальний експеримент, спостереження, анкетування, тестування, метод 
експертного оцінювання для визначення основних тенденцій і проблем 
особистісного розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці; 
формувальний експеримент для впровадження у практику загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів програми розвитку комунікативної 
обдарованості старшокласників в умовах фасилітативного супроводу; кількісної 
обробки даних – описові статистики (стандартне відхилення – Ợ, середній 
показник – µ), факторний аналіз для виявлення структури змінних комунікативної 
обдарованості як сукупності факторів, χ 2  – критерій Пірсона для виявлення 
достовірності отриманих результатів та коефіцієнт рангової кореляції r – Спірмена 
для виявлення кореляційних зв’язків між досліджуваними характеристиками і 
ефективності формувального експерименту. Статистична обробка даних 
здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SРSS (версія 17.0, версія 
20.0) та програми Excel-2007). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 
здійснювалась упродовж 2009–2014 рр. на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів: спеціалізована школа № 187 з поглибленим вивченням української та 
англійської мов м. Києва, спеціалізована з поглибленим вивченням англійської 
мови школа № 41 ім. З. К. Слюсаренка м. Києва, Технічний ліцей Шевченківського 
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району м. Києва, гімназія ім. І. Франка м. Тернополя, школи Тернопільської 
області, спецшколи м. Чернівці та літні школи Національного центру «Мала 
академія наук України». У дослідженні взяли участь 574 старшокласники віком від 
14 до 18 років.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: вперше на основі аналізу 
теоретичних підходів (діяльнісний, гуманістичний, особистісний) дослідження 
проблеми подано авторське визначення поняття «комунікативна обдарованість» та 
складено теоретичну модель комунікативної обдарованості особистості, що містить 
взаємопов’язані складники й універсальні характеристики особистості; розроблено 
модель фасилітативного супроводу розвитку комунікативної обдарованості 
в юнацькому віці; обґрунтовано авторську методику «Лідер спілкування»; 
поглиблено та розширено положення про розвиток комунікативної обдарованості 
на різних вікових етапах взагалі, і комунікативно обдарованих в юнацькому віці 
зокрема; уточнено поняття «обдарованість», «фасилітативний супровід»; набули 
подальшого розвитку уявлення про психологічні принципи фасилітативного 
супроводу та можливості використання різних видів супроводу для розвитку 
комунікативної обдарованості юнаків і дівчат.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 
комплексної діагностичної процедури дослідження рівня прояву комунікативної 
обдарованості в юнацькому віці та програми фасилітативного супроводу розвитку 
комунікативної обдарованості юнаків і дівчат, які можуть бути використані 
шкільними психологами, педагогами у роботі з обдарованими в юнацькому віці. 
Результати проведеного теоретичного й експериментального дослідження можуть 
використовуватись в освітньому процесі загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів з метою створення сприятливих умов для гармонізації 
особистісного розвитку комунікативно обдарованих старшокласників та 
вдосконалення навчально-виховного процесу в контексті суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії в умовах фасилітативного супроводу. Апробований у дослідженні 
методичний інструментарій може стати основою моніторингу розвитку 
комунікативної обдарованості юнаків та дівчат. Матеріали дисертаційного 
дослідження можуть бути застосовані з метою забезпечення психолого-
педагогічного супроводу розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці 
та використані у процесі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері психології і педагогіки. 

Результати дисертаційного дослідження було впроваджено у навчально-
виховний процес проведення літніх шкіл Національного центру «Мала академія 
наук України» (довідка № 172/1/5.1-496 від 08.07.2014 р.), спеціалізовану 
з поглибленим вивченням англійської мови школу № 41 ім. З. К. Слюсаренка 
м. Києва (довідка № 201/1 від 02.09.2014 р.), спеціалізовану школу № 187 
з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва (довідка № 33 
від 17.02.2014 р.), гімназії ім. І. Франка м. Тернополя (довідка № 150 від 
04.06.2014 р.), у навчальному процесі Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 246 від 26.08.2014 р.), а 
також на міжнародних виставках: Третя виставка-презентація «Інноватика в 
сучасній освіті» (Почесний диплом від 18–20 жовтня 2011 р., м. Київ), XV ювілейна 
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виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» (Почесний диплом 
від 15–17 лютого 2012 р., м. Київ), «Освіта та кар’єра» (дипломи про впровадження 
від 14–16 листопада 2013 р., 10–12 квітня 2014 р., м. Київ). 

Апробація результатів дисертаційної роботи відбувалась у формі 
доповідей на міжнародних конференціях та семінарах: «Обдаровані діти – 
інтелектуальний потенціал держави» (АР Крим, 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р.; 
м. Київ, 2014 р.); «Сопровождение одаренного ребенка в региональном 
образовательном пространстве» (г. Ярославль, 2010 г.); «Сучасний погляд на 
обдарованість та розвиток талантів» (м. Київ, 2011 р.); «Развитие социальной 
одаренности детей и молодежи» (г. Ярославль, 2011 г.); «Непрерывное 
педагогическое образование в контексте инновационных проектов общественного 
развития» (г. Москва, 2012 г.); «Формування компетентностей обдарованої 
особистості в системі освіти» (м. Севастополь, 2011 р., 2012 р., 2013 р.); 
«Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 
особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 2013 р., 2014 р.); «Векторы 
трансформации подходов к развитию проектно-исследовательской деятельности 
учащихся» (г. Челябинск, 2014 г.); ІІ Всеукраїнський психологічний конгрес, 
присвячений 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (м. Київ, 2010 р.); на 
всеукраїнських конференціях: «Створення регіональної організаційно-методичної 
моделі педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді» (м. Харків, 
2011 р.); «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу 
обдарованої особистості» (м. Тернопіль, 2010 р.; смт. Заліщики, 2011 р.; 
смт. Підволочиськ, 2012 р.; м. Бучач, 2013 р.; м. Тернопіль, 2014 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 
15 одноосібних наукових публікаціях, з яких 7 – у наукових фахових виданнях 
України у галузі психології, 1 – у періодичному фаховому науковому виданні 
іноземної держави.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
(192 найменування, з них 9 – іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 250 сторінок. Основний зміст викладено на 165 сторінках. 
Робота містить 23 таблиці та 15 рисунків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, описано ступінь її розробленості; 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретико-методологічні основи 
дослідження; вказано методи й експериментальну базу дослідження; розкрито 
наукову новизну та практичне значення роботи; подано відомості про апробацію і  
впровадження дослідницьких результатів у практику; подано інформацію про 
публікації, структуру та обсяг дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
проблеми розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці» 
висвітлено основні психологічні підходи до дослідження проблеми обдарованості 
особистості, загалом, та комунікативної обдарованості, зокрема. Проаналізовано 
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зміст основних концепцій обдарованості. Проаналізовано ключові складові 
комунікативної обдарованості (комунікативна компетентність, соціальна, 
лідерська, комунікативна обдарованість особистості), що стало основою 
теоретичної моделі комунікативної обдарованості. Обґрунтовано складники моделі 
та специфіку прояву і розвитку комунікативної обдарованості в різні вікові 
періоди. Розглянуто сучасні види супроводу та підтримки розвитку обдарованої 
особистості юнацького віку та обґрунтовано вибір супроводу в умовах фасилітації, 
тобто фасилітативний супровід.   

У результаті аналізу теоретичних підходів до вивчення природи та ролі 
обдарованості у структурі особистості було означено три підходи основних 
періодів визначення концепцій обдарованості. Перший підхід охарактеризовано як 
підхід створення однофакторних моделей обдарованості, де головним, або базовим, 
фактором (чинником) вважався інтелект чи здібності. При чому здібності 
(геніальність) розглядалися як результат дії насамперед спадкових факторів. Було 
визначено, що здібності бувають загальними та спеціальними (А. Біне, Ф. Гальтон, 
Е. Торренс). Другий підхід означили як підхід до створення багатофакторних 
моделей обдарованості, де багатофакторні концепції спиралися на поєднання 
зовнішніх факторів (чинників) – макро- і мікросередовище – і внутрішніх, таких як 
інтелектуальні здібності, креативність, мотивація, Я-концепція (Дж. Гілфорд, 
Дж. Рензуллі, А. Танненбаум, К. Хеллер). Третій підхід визначився тим, що 
обдарованість розглядається не як стала, а як динамічна характеристика 
(Ю. Бабаєва, П. Лушин, О. Савенков та інші), що означилася створенням цілісних, 
системних концепцій (Д. Богоявленська, В. Дружинін, Г. Костюк, О. Кульчицька, 
Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, В. Моргун, О. Музика, Р. Семенова, 
Б. Теплов, М. Холодна, В. Шадріков, Н. Шумакова, О. Щебланова, В. Юркевич). 
Отже, узагальнене визначення обдарованості – це комплексне індивідуально-
психологічне явище соціального контексту, що містить елементи спадковості, 
певну сукупність задатків і різних видів здібностей, властивості темпераменту, що 
проявляються через інтеріоризацію під впливом зовнішніх чинників (навчання, 
виховання, супроводу) у творчому підході до вирішення більшості завдань, 
особливим видом мотивації, активною життєвою позицією тощо, які можуть 
розвиватися та виявлятися впродовж усього життя людини. Уточнено, що 
обдарованість у класичному розумінні може проявлятися різною мірою 
«концентрації» здібностей, таланту та їх прояву, адже вищими рівнями прояву 
обдарованості вважаються талант (як система якостей, які допомагають людині 
досягти значних успіхів в оригінальному виконанні певної діяльності) і 
геніальність (як свідчення про надоригінальні, нові соціально-значимі досягнення, 
завдяки яким можлива економічна, технічна, соціальна, політична перебудова 
суспільства) (О. Кульчицька).  

Досягнення людини у сфері взаємин з іншими людьми все частіше 
відображаються в понятті «комунікативна компетентність» або «компетентність у 
спілкуванні». Відомо, що під час обміну думками, знаннями, почуттями, емоціями, 
схемами поведінки кожен зі співрозмовників не втрачає, а навпаки – 
взаємозбагачується ідеями іншого. Як зазначають рід авторів, не завжди вдало 
відбувається процес взаємодії, здебільшого через невміння людей спілкуватися між 
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собою (Г. Данченко, М. Заброцький, Ю. Ємельянов, С. Максименко, Г. Нікіфоров, 
Л. Петровська, С. Петрушин, О. Сидоренко та інші). Це невміння, зі свого боку, 
зумовлене недостатньою комунікативною компетентністю, яка природним шляхом 
поліпшується повільно, а у звичайних умовах життя у більшості людей не досягає 
досить високого рівня розвитку. Утім, проводячи певні цілеспрямовані дії, на 
думку О. Бондарчук, О. Брюховецької, Д. Годлевської, М. Заброцького, 
В. Киричука, С. Максименка, Г. Нікіфорова, можна сформувати, а згодом і 
підвищити рівень комунікативної компетентності та ефективність спілкування 
особистості. Ці погляди є основою для сучасних технологій (директивних форм) 
психолого-педагогічного супроводу такої обдарованості.  

У процесі дослідження було проаналізовано окремі підходи до трактування 
понять «обдарованість» та «комунікативна обдарованість». За С. Рубінштейном, 
специфічний профіль обдарованості кожної людини є вираженням індивідуального 
шляху її розвитку, отже, обдарованість однієї людини так само відрізняється від 
обдарованості іншої, як розрізняються їхні життя та, як можна припустити, і їхня 
комунікація. У психолого-педагогічній практиці комунікативно обдарована 
особистість розуміється як така, яка уміє чітко ставити цілі; позначати для себе 
завдання конкретного процесу взаємодії; грамотно формулювати, висловлювати та 
аргументувати думки; легко входити у будь-яку роль; гнучко реагувати на зміну 
ситуації; добре відчувати, передбачати враження, яке вона справляє на оточуючих; 
ставати ініціатором спілкування; миттєво привертати увагу оточення – бути 
у центрі уваги; використовувати природну спостережливість та кмітливість тощо, і 
може називатися лідером спілкування. При іншому трактуванні доведено, що 
комунікативно обдарована особистість – це не тільки та, що може самостійно 
проходити комунікативні бар’єри і досягати поставленої мети розвитку або 
виживання, а й та, яка може «вмикати» власний соціальний психоімунітет: або 
звертаючись по допомогу, або відмовляючись від неї в оточенні значущих для себе 
осіб. У такому випадку, якщо «традиційно некомунікативний тип в оточенні 
можливостей референтної групи за результатом діяльності може бути віднесений 
до комунікативного типу особистості, то обдарованість та індивідуальність 
(у соціально-психологічному чи соціально-психоімунологічному аспектах)», за 
П. Лушиним, розглянуто як синонімічні, адже у кожної індивідуальності є 
унікальні способи самовираження та комунікації. Отже, констатовано, що можна 
розглядати комунікативну обдарованість, орієнтуючись на дві позиції.  

У процесі теоретичного дослідження уточнено, що обдарованість, пов’язану 
зі сферою спілкування та комунікативною діяльністю, у психолого-педагогічних 
дослідженнях представляють як «соціальну обдарованість», «комунікативну 
обдарованість», «інтелектуальне лідерство», «творче лідерство» та навіть як 
«комунікативну компетентність» (В. Большаков, С. Гридньова, В. Грязева-
Добшинська, Л. Орбан-Лембрик, Д. Сміт, А. Тащьова). На основі теоретичного 
аналізу було створено теоретичну модель комунікативної обдарованості (рис. 1). 

Модель комунікативної обдарованості особистості розглянуто як систему, 
що, з одного боку, описує комунікативну обдарованість як об’єктивно феномен – 
властивість особистості, а з іншого – як реалізовану систему, яка відображає 
комунікативну обдарованість особистості, що містить у собі такі взаємопов’язані 
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компоненти: комунікативний потенціал, комунікативна компетентність, лідерська 
обдарованість, соціальна обдарованість. 

 

 
Рис. 1. Теоретична модель комунікативної обдарованості особистості 
 
Кожен складник може виступати і як самостійна якісна характеристика 

особистості під час комунікації, і як взаємозамінна, зважаючи на віковий період її 
розвитку.  

У процесі теоретичного аналізу психологічних особливостей комунікативної 
обдарованості особистості в юнацькому віці було встановлено, що найбільш 
важливою особливістю обдарованого юнака, що стоїть на порозі дорослості, є його 
самовизначення (Л. Божович), саморефлексія, усвідомлення власної 
індивідуальності (В. Слободчиков) та переживання вікової кризи (В. Поліщук). 
Провідною діяльністю у старшому шкільному віці є спілкування, тому під час 
взаємодії учня з однолітками формуються комунікативність, відповідальність, 
здатність до співпраці, ініціативність (Д. Ельконін), але юнацький максималізм 
часто є причиною суперечливої поведінки та суджень молодих людей 
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(О. Сергєєнкова). Дослідивши точки зору І. Кона, Н. Лейтеса, варто зазначити, що 
майже нічого не змінюється з часом у спілкуванні обдарованих юнаків і дівчат, 
окрім, можливо, їхньої підвищеної інформаційної обізнаності та специфічної 
манери висловлювати власні судження (з’явилися так звані «ботаніки»).   

Показано, що важливу роль у вирішенні проблеми розвитку комунікативної 
обдарованості особистості в юнацькому віці відіграють недирективні/підтримуючі 
технології, в яких застосовуються засоби фасилітативного впливу. Уточнено, якщо 
вихователь, педагог, психолог будуть намагатися створювати середовище для 
абсолютного позитивного прийняття дитини, поваги до неї, з обов’язковим 
прийняттям її як «певної автономної реальності» (І. Кон), то це стане початком 
фасилітативних взаємин, коли дорослий буде спиратися на потенціал особистості 
обдарованого юнака. Узагальнено, що особистість як «відкрита система», маючи 
власний комунікативний стиль, не може піддаватися тиску та директивному впливу 
з боку дорослих, оскільки здатна на відкриття нових можливостей для розвитку при 
психолого-педагогічній підтримці та супроводі, зокрема фасилітативному. 
Констатовано, що особливості прояву та розвитку комунікативної обдарованості в 
юнацькому віці найкраще супроводжувати в умовах фасилітативного впливу. 
Питання впровадження фасилітації у навчально-виховний процес розкрито у 
працях С. Братченка, А. Гельбак, І. Зимньої, В. Кан-Калика, Я. Коломинського, 
П. Лушина, А. Реана, З. Ржевської та інших.  

Водночас аналіз наукових джерел засвідчив відсутність експериментального 
дослідження фасилітативного супроводу розвитку комунікативної обдарованості в 
юнацькому віці.   

У другому розділі «Емпіричне дослідження комунікативної обдарованості 
в юнацькому віці» презентовано загальну стратегію констатувального етапу 
дослідження, представлено методологію та організацію емпіричного дослідження 
комунікативної обдарованості особистості в юнацькому віці. Подано теоретичне 
обґрунтування використаних методик, описано авторську методику «Лідер 
спілкування», визначено рівні комунікативної обдарованості та проаналізовано 
результати дослідження рівнів комунікативної обдарованості осіб юнацького віку. 

Зафіксовано, що комунікативну компетентність, соціальну, лідерську та 
комунікативну обдарованості у певних умовах можна розглядати як процес 
реалізації індивідуального комунікативного потенціалу суб’єкта, що проявляється у 
діяльності – спілкуванні, у стосунках між людьми. Система об’єднання 
сукупностей характеристик (показників) моделі комунікативної обдарованості дала 
змогу виявити, що особи, які мають високий рівень прояву комунікативної 
обдарованості, є реально обдарованими, а ті, що мають середній рівень прояву 
комунікативної обдарованості, є приховано (латентно) обдарованими і потенційно 
обдарованими. Виокремлено осіб з низьким рівнем прояву комунікативної 
обдарованості. 

Розроблено програму діагностики та супроводу комунікативної 
обдарованості старшокласників завдяки застосованим емпіричним методам 
дослідження. Виявлено, що спеціальних діагностичних методик стосовно 
комунікативної обдарованості не існує. Тому підбір психодіагностичних методик 
емпіричного дослідження проводився з урахуванням певних структур прояву 
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комунікативної індивідуальності особистості, її вербальної сторони. У моделі 
комунікативної обдарованості передбачено, що існує певна кореляція між усіма 
складниками тією чи іншою мірою без повного збігу, які стосуються «технічного» 
боку спілкування. Отже, визначено емпіричні кореляти комунікативної 
обдарованості: комунікативні здібності, комунікабельність, самоконтроль 
(самомоніторинг) та уміння слухати, які дають можливість дослідити 
комунікативні здібності, уміння організувати спілкування, схильність до 
спілкування, до плідної взаємодії з іншими людьми; доброзичливість і 
товариськість під час спілкування; здатність відслідковувати власну поведінку та 
самопрезентацію у соціальних ситуаціях та уміння почути співрозмовника.  

Уміння чітко та швидко встановлювати ділові та товариські стосунки з 
людьми, прагнення особи розширювати контакти, брати участь у групових заходах, 
проявляти вміння впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу та уміння 
слухати співрозмовника тощо визначалося за допомогою «Методики виявлення 
комунікативних і організаторських схильностей», КОС–2 за В. Синявським, 
Б. Федоришиним і тесту «Чи умієте ви слухати?», що складається з двох субтестів 
за Д. Райгородським. Однією з рис у моделі комунікативної обдарованості 
особистості є її комунікабельність, що вимірювалася за допомогою тестової 
методики В. Ряховського «Оцінка рівня комунікабельності», рівень оцінки 
самоконтролю, самомоніторингу під час спілкування вимірювався за допомогою 
тесту М. Снайдера. В емпіричному дослідженні взяли участь 573 учні старших 
класів віком від 14 до 18 років. Також було розроблено авторську методику для 
перевірки рівня розвитку комунікативної обдарованості – «Лідер спілкування». На 
першому етапі створення методики було протестовано 874 особи, але вибірка 
отриманих результатів налічила 795 репрезентативних відповідей. У результаті 
факторного аналізу методом головних компонентів із наступним варімакс-
обертанням у методиці «Лідер спілкування» виокремлено чотири фактори, які 
охарактеризували ініціативність у спілкуванні, гнучкість під час спілкування та 
емпатію до співрозмовника, саморегуляцію під час розмови, самомоніторинг 
(самоконтроль) під час взаємодії. Стандартизація даних факторного аналізу 
дозволила сформувати 5-рангові тестові шкали: низький, нижче за середній, 
середній, вище за середній, високий. Також було здійснено перевірку внутрішньої 
узгодженості методики за допомогою статистичного коефіцієнта альфа Кронбаха 
(0,636) та факторного аналізу методом головних компонент з обертанням 
факторних структур (нормалізована варімакс-ротація), ретестову надійність 
опитувальника (кореляція між результатами двох тестувань виявилась на рівні 
τ = 0,728); перевірку за критерієм валідності (встановлено статистично значущий 
взаємозв’язок між загальною шкалою методики КОС–2 і фактором І методики 
«Лідер спілкування» (r = 0,39, p > 0,001). Стандартизація авторської методики 
діагностики «Лідер спілкування» показала можливість її подальшого 
вдосконалення. Таким чином, емпіричне дослідження безпосередньо було 
спрямоване на виявлення особливостей розвитку комунікативної обдарованості 
особистості в юнацькому віці під час фасилітативного впливу/супроводу, що 
відбувалося на основі методів виміру, спостереження, експерименту, аналізу тощо. 
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Отримані результати за різними методиками опосередковано дозволили вивести 
рівні комунікативної обдарованості респондентів. 

Єдиний критерій оцінки результатів діагностичних випробувань забезпечив 
змогу визначити, що переважна більшість старшокласників (99,44 %) мають 
середній рівень розвитку комунікативної обдарованості. Прихована (латентна) 
комунікативна обдарованість, характеризує старшокласника як гарного 
співрозмовника, який може інколи не стримуватися у своїх емоційних проявах, 
критично ставитися до висловлювань співбесідника, аргументувати та відстоювати 
власну думку. У незнайомій ситуації може почувати себе не завжди впевнено, але 
розширює межі своїх знайомств. Рефлексує і підмічає думки оточуючих людей 
щодо власної поведінки. Дозволяє собі перервати партнера для того, щоб вставити 
своє «вагоме» слово. Незважаючи на певні недоліки більшість респондентів мають 
саме середній рівень комунікативної обдарованості. Серед друзів, однодумців 
особа з таким рівнем комунікативної обдарованості може виступити у ролі лідера 
спілкування у співвідношенні з 10 зустрічей 4–6 разів.  

Тільки одна особа юнацького віку (0,56 %) виявила високий рівень 
комунікативної обдарованості. Можемо стверджувати, що на сьогоднішній день 
цей старшокласник сформував власний неповторний комунікативний стиль 
спілкування, який не вимагає активного/директивного втручання ззовні. 

Визначено, що особи з низьким рівнем комунікативної обдарованості 
характеризує таку особу як людину, яка не прагне спілкування, часто почуває себе 
скуто в новій компанії, колективі, переважно проводить час на самоті, обмежує 
власні знайомства, відчуваючи труднощі у встановленні контактів з людьми, 
уникає виступів перед аудиторією, погано орієнтується у незнайомій ситуації, не 
відстоює власні думки, важко переживає образи. Поведінка такої людини стійка, 
незмінна. Вона не вважає за потрібне змінюватися залежно від ситуацій, тому через 
прямолінійність може погіршувати міжособистісні стосунки, що перешкоджає її 
ефективному спілкуванню. Така людина ще не навчилася слухати свого партнера 
по спілкуванню: постійно перериває його, не дає висловитися до кінця; коли не 
подобається те, про що говорить партнер, перестає його слухати; нерідко їй суттєво 
заважають емоції або упередження у правильному розумінні змісту того, про що 
говорить співрозмовник, може зайняти негативну, конфронтаційну позицію щодо 
партнера, відволікатися від основного питання обговорення; не переймається тим, 
яке враження справляє на оточуючих. Може уникати спілкування у малознайомій 
компанії, але серед друзів, однодумців може виступити у ролі лідера спілкування у 
співвідношенні з 10 зустрічей 1–3 рази. 

Таким чином, на констатувальному етапі дослідження виявлено, що 
старшокласники мають комунікативну обдарованість, яка проявляється в їхньому 
власному стилі спілкування та може бути як реальною, так і прихованою 
обдарованістю. Це означає, що директивно впливати на розвиток цієї обдарованості 
неприпустимо і необхідно розробляти спеціальні програми супроводу 
комунікативної обдарованості. Найбільш ефективним супроводом такої 
обдарованості є фасилітативний. 

У третьому розділі «Розвиток комунікативної обдарованості особистості в 
юнацькому віці в умовах фасилітативного супроводу» викладено методологію 
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та організацію формувального експерименту. Запропоновано програму супроводу 
комунікативної обдарованості особистості в юнацькому віці під час проведення 
соціально-психологічного тренінгу комунікативності та групових занять в умовах 
фасилітативного супроводу. Проаналізовано динаміку розвитку комунікативної 
обдарованості старшокласників в експериментальних і контрольних групах в 
умовах цілеспрямованого психологічного супроводу. 

У формувальному експерименті взяли участь 208 обдарованих 
старшокласників, які мають різні рівні прояву комунікативної обдарованості. 
Експеримент підготовлено у двох моделях: І модель – довготривала (взяли участь 
138 старшокласників СЗШ м. Києва), ІІ модель – короткотривала – десятиденна 
(взяли участь 70 учасників Всеукраїнської літньої школи Національного центру 
«Мала академія наук України»). 

Робота за довготривалою моделлю відбувалася упродовж навчального року на 
базі спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської 
та української мов № 187 м. Києва. У цьому експерименті взяли участь 
138 старшокласників – 71 особа утворила експериментальну групу (ЕГ), 67 – 
контрольну (КГ). Групи досліджуваних було підібрано і порівняно за психолого-
педагогічними характеристиками та особливостями розвитку комунікативної 
обдарованості особистості юнацького віку. Програма фасилітативного супроводу 
містила 22 групових заняття, що проводилися один раз на тиждень упродовж 
навчального року (по 90 хвилин) та індивідуальних консультувань, які проводилися 
за запитом учасників експерименту (час 15–50 хвилин). 

За короткотривалою моделлю супровід відбувався упродовж десяти днів 
з учасниками літніх профільних шкіл Національного центру «Мала академія наук 
України». Метою роботи за цією моделлю формувального експерименту було 
з’ясовування особливостей розвитку комунікативної обдарованості осіб в 
юнацькому віці під впливом профіцитарного (фасилітативного) та дефіцитарного 
(директивного) супроводу. В експерименті взяли учать всі учасники літніх шкіл (70 
учасників). З них 22 особи, учасники науково-технічної школи, утворили першу 
експериментальну групу (1-ЕГ), у межах якої було впроваджено програму 
фасилітативного супроводу розвитку комунікативної обдарованості 
старшокласників. Другою експериментальною групою (2-ЕГ), директивного 
супроводу, були учасники школи інформаційно-телекомунікаційних технологій (22 
особи), які брали участь у соціально-психологічному тренінгу комунікативності, 
що охоплював активні методи та прийоми. У складі контрольної групи (1-КГ) було 
26 юнаків та дівчат фізико-математичної літньої школи, з якими проводилася 
робота за розкладом керівниками проекту. 

Теоретико-методологічною основою для проведення формувального 
експерименту, спрямованого на розвиток комунікативної обдарованості осіб 
юнацького віку в умовах фасилітації, стали ключові підходи до розвитку освіти – 
гуманізм, людиноцентризм, синергізм, концепція особистісної зміни, теорія 
особистісно-орієнтованого виховання, положення суб’єкт-суб’єктного спілкування, 
теорія обдарованості. 

На основі аналізу досвіду сучасної практичної роботи з обдарованими дітьми 
і молоддю (Н. Лейтес, В. Моляко, О. Музика, Н. Пов’якель, О. Савенков, 



13 
 
Р. Семенова, Н. Шумакова, О. Щебланова, В. Юркевич та інші), а також 
враховуючи результати констатувального етапу дослідження, визначено та 
реалізовано основні принципи побудови формувального експерименту: системності 
(взаємообумовлюючий вплив психологічних факторів – фасилітативного супроводу 
на розвиток комунікативної обдарованості особистості); детермінізму (вплив 
патернів (комунікації) поведінки обдарованих старшокласників під час спілкування 
на взаємостосунки); комплексності (використання методів, методик різних 
напрямів практичної психології); активності особистості (процес продуктивного 
подолання вікової кризи (бар’єрів розвитку) шляхом продуктивного використання 
ресурсів особистості та долучення до комунікативної діяльності); проектування 
(створення психологічної програми на основі аналізу психологічної літератури та 
результатів експериментального дослідження); партнерського спілкування 
(врахування інтересів іншого учасника взаємодії, визначення його цінності, повага 
до почуттів, емоцій, переживань, думок, інтересів); індивідуалізації (розвиток 
позитивного ставлення до себе, адекватної самооцінки з врахуванням 
індивідуальних особливостей розвитку комунікативно обдарованих 
старшокласників). Ці принципи було конкретизовано у психологічних умовах 
сприяння розвитку комунікативної обдарованості особистості старшокласників: 
створення атмосфери довіри, безпеки, прийняття, відкритості, емпатичного 
розуміння під час групових та індивідуальних занять з юнаками і дівчатами; 
створення ситуації невизначеності, добровільності участі старшокласників у 
експерименті; здійснення самоаналізу особистісного розвитку старшокласників та 
рефлексії під час занять; закріплення у юнаків розуміння відповідальності за власні 
слова, вчинки та дії у процесі спілкування; активізування умінь та навичок 
ефективного спілкування осіб юнацького віку з однолітками та з дорослими під час 
навчання; підтримування прояву саморозвитку та самовдосконалення 
комунікативної обдарованості особистості в юнацькому віці; підтримування 
здатності у юнаків і дівчат бути щирими у стосунках під час роботи у групі. 

Психологічні умови було покладено в основу розробленої програми розвитку 
комунікативної обдарованості в юнацькому віці, спрямованої на супровід розвитку 
особистого комунікативного стилю, сприймання індивідуальності та неповторності 
особистості юнака. Мета програми полягала в актуалізації значущості розвитку 
комунікативної обдарованості юнаків і дівчат через фасилітативний вплив на її 
структурні складові (компоненти) засобами групової та індивідуальної роботи. 

Програма фасилітативного супроводу розвитку комунікативної обдарованості 
старшокласників має три блоки (етапи): вступний, основний та завершальний. 

Під час експерименту було уточнено, що для розвитку комунікативної 
обдарованості існують три напрями супроводу: традиційний психолого-
педагогічний (засобами соціально-психологічного тренінгу комунікативності); 
фасилітативний (засобами групової та індивідуальної роботи); 
неконтрольований/стихійний (самостійний без активного втручання з боку 
дорослих). Кожен з цих видів супроводу впливатиме на розвиток комунікативної 
обдарованості особистості через відпрацювання знань, умінь та навичок 
спілкування (традиційно), через рух до трансформації, осмислення власної 
унікальності (фасилітативно) та спонтанно (самостійно без зовнішньої допомоги). 
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Програма соціально-психологічного тренінгу комунікативності була спрямована на 
розвиток у старшокласників комунікативної компетентності та мала на меті 
надання юнакам та дівчатам теоретичної інформації про говоріння, слухання, 
використання вербальних і невербальних засобів комунікації тощо; відпрацювання 
умінь і навичок спілкування щодо ефективної взаємодії; розвиток здібностей до 
адекватної оцінки себе та інших учасників діалогу; застосування рефлексії та 
самооцінки тощо. Програма реалізовувалася, насамперед, у виконанні вправ, ігор, 
різних завдань, у міні-лекціях тощо. В умовах фасилітативного супроводу програма 
базувалася на логіці розуміння обдарованої особистості як відкритої, здатної до 
самоорганізації системи, а отже, окреслювала створення ситуацій невизначеності, 
непередбачуваності з метою активізації навчально-виховної діяльності юнаків і 
дівчат. Під час роботи із старшокласниками заняття проводилися у формі групових 
дискусій, де юнаки та юнки виступали як активні/пасивні, зацікавлені/байдужі 
учасники, як фасилітатори в атмосфері прийняття, довіри, безпеки, часто 
створюючи (конструюючи) ситуації невизначеності. Такі ситуації були могутнім 
джерелом для розвитку комунікативної обдарованості учасників, коли юнаки та 
дівчата під час комунікації демонстрували як позивні/доброзичливі позиції, так і 
негативні/конфліктні. 

Доведено, що фасилітативний супровід є поштовхом для активного 
саморозвитку та самовдосконалення комунікативної обдарованості в юнацькому 
віці під час спілкування і взаємодії з іншими людьми. Під час роботи з 
обдарованими старшокласниками взято до уваги концепцію особистісної зміни 
П. Лушина, за якою перехід відкритої системи (особистості) на новий рівень 
самоорганізації залежатиме від комунікації середовища/зовнішніх і внутрішніх 
умов. Але управління системою відбуватиметься парадоксально: фасилітатор як 
учасник самоорганізованої системи, зберігаючи управлінські функції, може як 
будь-який учасник з легкістю відкинути управлінські санкції або запропонувати 
власні. Протистояння, що виникає, може бути вирішено не лише критикою/опором 
опонента, а й прийняттям або врахуванням його позиції. Тобто для того, щоб 
управляти, треба уміти підпорядковуватися або ідентифікуватися з позицією інших 
елементів самоорганізованої системи. З’ясовано, що програма фасилітативного 
супроводу розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці базується на 
основних принципах фасилітації: безперервності супроводу розвитку обдарованої 
особистості; визнання унікальності юнака, що не містить усереднення, порівняння 
одного з одним; дбайливого ставлення до внутрішнього, духовного світу юнацтва, 
їхніх потреб, особливостей суб’єктивного ставлення до світу і самого себе; захисту 
інтересів юнаків; узгодженості з індивідуальним шляхом розвитку; урахування 
специфіки вікового та індивідуального розвитку; діалогічності; особистісно-
орієнтовного підходу; динамічності та руху розвитку; побудови розвивальної 
роботи на основі діагностики. 

Встановлено, що проведена робота з фасилітативного супроводу розвитку 
комунікативної обдарованості особистості сприяла виникненню позитивних змін 
у рівнях розвитку комунікативних здібностей, самомоніторингу та умінні слухати у 
досліджуваних. Спостерігалось зростання власної активності, розуміння власної 
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неповторності й індивідуальності через прийняття відповідальності за своє життя, 
у цілому, і комунікацію, зокрема. 

Визначено, що під час фасилітативного супроводу в експериментальній групі 
середні арифметичні значення прояву комунікативної обдарованості зросли, а саме: 
високий рівень (реальну обдарованість) показали 2,82 % респондентів, 97,18 % 
досліджуваних показали зростання середнього рівня (прихованої обдарованості) за 
рахунок зниження низького рівня (потенційної обдарованості) на 1,41 %. 

У результаті кореляційного аналізу за Спірменом статистично достовірні 
зміни були виявлені в експериментальній групі. За отриманими результатами 
можна констатувати, що зміни відбуваються в експериментальній групі, а в 
контрольній залишаються практично незмінними. Прояв комунікативної 
обдарованості в юнацькому віці легше простежити, помітити за якісними змінами, 
ніж за кількісним.  

Отже, реалізована в експериментальній групі програма фасилітативного 
супроводу сприяла розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці. 

 
ВИСНОВКИ 

 
За результатами проведеного дисертаційного дослідження зроблено такі 

висновки. 
1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обдарованість 

особистості трактується з двох позицій: дефіцитарної та профіцитарної. 
У психологічній науці прийнято вважати, що обдарованість – це вищий рівень 
розвитку загальних здібностей, що характеризують широкий діапазон видів 
діяльності, у яких людина може досягти значних успіхів. Визначення обдарованості 
з профіцитарної позиції робить акцент на тому, що це системне індивідуально-
психологічне явище соціального контексту, можливість вираження надлишку 
перспектив/шансів для розвитку особистості та прояву цих можливостей у житті. 
Комунікативну обдарованість розглянуто також з двох позицій: дефіцитарної, за 
якою комунікативна обдарованість – це спеціальна обдарованість особистості у 
сфері спілкування як вищий ступінь прояву її комунікативного потенціалу, під час 
якої особистість виконує роль лідера спілкування; профіцитарної, згідно з якою 
комунікативна обдарованість є індивідуально-психологічною якістю соціального 
контексту системи, що інтегрує її неповторність та унікальність у комунікативному 
просторі, у спілкуванні. 

Комунікативна обдарованість особистості – це властивість людини, яка 
виробила індивідуальний стиль комунікації, зберігаючи власну цілісність, здатна 
організовувати власну комунікацію в такий спосіб, щоб відчувати повну безпеку, 
отримувати задоволення, розширювати власні межі, удосконалювати уміння та 
навички говоріння, слухання, самомоніторингу тощо, демонструючи 
навколишньому світові власну індивідуальність і неповторність. 

Створена теоретична модель комунікативної обдарованості містить 
взаємопов’язані та взаємодоповнюючі один одного компоненти (системи 
сукупностей), а саме: комунікативний потенціал, комунікативну компетентність, 
лідерську обдарованість і соціальну обдарованість. Це дає змогу розглядати 
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комунікативну обдарованість як самостійне поняття, так і в якості складника 
системи. 

За результатами теоретичного аналізу встановлено, що характерною ознакою 
юнацького віку є процес міжособистісного спілкування, підготовка до ґрунтовних, 
всебічних взаємостосунків із навколишнім світом, процес соціалізації особистості. 
Новоутвореннями у юнацькому віці є як особистісне, так і професійне 
самовизначення, що породжує проблему вибору сенсу людського існування, 
визначення юнацтвом власних ціннісних орієнтацій. Означено, що в юнацькому 
віці і далі розвиваються, удосконалюються основні риси характеру, проявляються 
набуті вміння, навички самопрезентації, взаємодії з оточуючими людьми. Шляхом 
активного спілкування з дорослими (учителями, батьками) юнаки та дівчата 
виробляють власний специфічний комунікативний стиль спілкування – 
комунікативну обдарованість. 

2. Фасилітативний супровід – це сучасна психолого-педагогічна форма 
роботи, спрямована на створення комфортного середовища для особистості, 
відповідних умов для її вільного розвитку, підтримки активності й особистого 
досвіду, побудову суб’єкт-суб’єктних взаємин, спрямованих на полегшення 
процесу самопізнання і саморозвитку особистості. Особливостями фасилітативного 
супроводу осіб юнацького віку є суб’єкт-суб’єктні стосунки дорослого з юнаками; 
відкрите, розуміюче спілкування; почуття довіри, уваги до співрозмовника; 
толерантність до невизначеності; добровільність; емпатійність; безоцінкове 
ставлення до особистості, коли оцінюються лише її дії, поведінка, висловлювання; 
відсутність директивних впливів, а лише взаємодія; у взаємодії відбувається не 
«рух від дорослого до юнака» чи навпаки «рух від юнака до дорослого», а «рух 
юнака разом з дорослим» до досягнення мети, вирішення його проблем тощо.    

3. За результатами емпіричного дослідження констатовано, що переважна 
більшість осіб юнацького віку мають приховану (латентну) комунікативну 
обдарованість. Під час проведення групової роботи в умовах фасилітативного 
впливу можливим є перехід з рівня потенційно обдарованих у рівень приховано 
обдарованих. 

Роблено авторську методику «Лідер спілкування», що дає можливість 
проводити експрес-діагностику рівня розвитку комунікативної обдарованості 
особистості, її уміння спілкуватися, взаємодіяти під час спілкування та надання 
пояснення щодо особливостей її власних комунікативних перспектив. 

Встановлено тенденцію відповідно до якої вчителям властиве прагнення 
приписувати комунікативну обдарованість екстравертам, і що інтроверти, на їхній 
погляд, не мають комунікативної обдарованості. 

4. Психологічними умовами розвитку комунікативної обдарованості 
старшокласників є: усвідомлення юнаками та дівчатами їхньої індивідуальності, 
специфічності комунікативного потенціалу під час спілкування; забезпечення 
можливості психологічної діагностики та виявлення потенційних шляхів для 
проведення консультативно-корекційної роботи на основі фасилітативного 
супроводу; використання принципів фасилітації у освітньому процесі. 

5. Розроблено, методично обґрунтовано та впроваджено психологічні 
програми супроводу розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці за 
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допомогою соціально-психологічного тренінгу комунікативності та групових 
занять в умовах фасилітативного супроводу. Виявлено, що особистість як 
«відкрита система» здатна на відкриття нових можливостей для розвитку 
комунікативної обдарованості завдяки існуючим підходам у психолого-
педагогічній практиці, фасилітативному супроводу та спонтанно. 

Констатовано, що статистично значущі зміни, які відбулися у розвитку 
комунікативної обдарованості старшокласників експериментальної групи, 
підтверджують ефективність розробленої та апробованої програми розвитку 
комунікативної обдарованості. Порівняльний аналіз результатів експериментальної 
та контрольної груп до і після формувального експерименту засвідчив дієвість 
програми та підтвердив доцільність застосування фасилітативного супроводу для 
розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 
Перспектива подальших досліджень вбачається у вивченні ґендерних відмінностей 
комунікативної обдарованості старшокласників та змістовного наповнення 
комунікативної обдарованості, де важливими складовими можуть бути перцепція, 
емоції. Цікавим може бути виявлення зв’язку комунікативної обдарованості 
з типологічними особливостями особистості юнацького віку. Подальшого 
удосконалення потребує авторська методика «Лідер спілкування». 
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АНОТАЦІЇ 

 
Лук’янчук Н. В. Фасилітативний супровід розвитку комунікативної 

обдарованості в юнацькому віці. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський університет 
імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню особливостей розвитку комунікативної 
обдарованості в юнацькому віці в умовах фасилітативного супроводу. На основі 
теоретичного аналізу уточнено визначення комунікативної обдарованості 
з дефіцитарної і профіцитарної позиції та складено теоретичну модель 
комунікативної обдарованості особистості. Систематизовано знання про розвиток 
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комунікативної обдарованості на різних вікових етапах, взагалі, і комунікативно 
обдарованих старшокласників, зокрема. Обґрунтовано модель фасилітативного 
супроводу розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці. 

Експериментально виявлено психологічні особливості комунікативної 
обдарованості старшокласників, обґрунтовано умови для застосування основних 
принципів фасилітативного супроводу. Доведено, що фасилітативний супровід є 
поштовхом для активного саморозвитку та самовдосконалення комунікативної 
обдарованості особистості в юнацькому віці під час спілкування і взаємодії з 
іншими людьми. На основі результатів дослідження розроблено програму 
супроводу розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці за допомогою 
соціально-психологічного тренінгу комунікативності та групових занять в умовах 
фасилітативного супроводу. 

Ключові слова: обдарованість, комунікативна обдарованість, розвиток 
комунікативної обдарованості в юнацькому віці, фасилітативний супровід, 
принципи фасилітативного супроводу, програма фасилітативного супроводу 
розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці. 

 
Лукьянчук Н. В. Фасилитативное сопровождение развития 

коммуникативной одаренности в юношеском возрасте. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей развития 
коммуникативной одаренности в юношеском возрасте в условиях фасилитативного 
сопровождения. На основе теоретического анализа уточнено определение 
коммуникативной одаренности с дефицитарной и профицитарной позиции и 
составлена теоретическая модель коммуникативной одаренности личности. 
Систематизированы знания о развитии коммуникативной одаренности на разных 
возрастных этапах, в целом, и коммуникативно одаренных старшеклассников, в 
частности. Обоснована модель фасилитативного сопровождения развития 
коммуникативной одаренности в юношеском возрасте. Экспериментально 
выявлены психологические особенности коммуникативной одаренности 
старшеклассников и создание условий для применения основных принципов 
фасилитативного сопровождения. Доказано, что фасилитативное сопровождение 
выступает механизмом для активного саморазвития и самосовершенствования 
коммуникативной одаренности старшеклассника во время общения и 
взаимодействия с людьми. На основе результатов исследования разработана 
программа фасилитативного сопровождения для педагогов, психологов, 
направленная на совершенствование и развитие коммуникативной одаренности в 
юношеском возрасте. 

Ключевые слова: одаренность, коммуникативная одаренность, развитие 
коммуникативной одаренности в юношеском возрасте, фасилитативное 
сопровождение, принципы фасилитативного сопровождения, программа 
фасилитативного сопровождения развития коммуникативной одаренности в 
юношеском возрасте. 
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Lukianchuk, N. V. Facilitative support for communicative giftedness 
development at juvenile age – A manuscript. 

A dissertation for the degree of candidate of psychological sciences, specialty 
19.00.07 – pedagogical and developmental psychology. – Kyiv Borys Grinchenko 
University, Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to investigation of distinctive psychological 
characteristics of facilitative support for communicative giftedness development at 
juvenile age. Based on the theoretic analyses the author specified the meaning of 
communicative giftedness from the traditional and non-traditional perspectives, built a 
theoretical model of communicative giftedness, systematized the knowledge about the 
communicative giftedness development at different age stages and in adolescence, as well 
as substantiated a model of facilitative support for communicative giftedness 
development at juvenile age.  

The author also experimentally identified the distinctive psychological features of 
high-school students’ communicative giftedness and the conditions for effective 
application of the main principles of facilitative support. The psychological conditions for 
high-school students’ communicative giftedness development included: a) students’ 
awareness of their individuality and individual communicative potential during 
communication; b) psychological diagnosing and finding of potential ways for counseling 
and corrective work based on facilitative support; c) the use of the facilitation principles 
during educational and teaching process. The key facilitation principles were found to 
include a continuous support for gifted adolescents; recognition of their uniqueness which 
excluded their averaging and contrasting to each other; care for their inner world, world 
outlooks, self-attitudes, needs and interests; awareness of adolescents’ personality- and 
age-relevant ways of development; dialogic communication; person-centeredness; and a 
diagnosis-based developmental work. The author suggested a psychological support 
program for adolescents’ communicative giftedness development using both traditional 
social and psychological communicativeness trainings and facilitative group sessions. It 
was noted, that an individual as an ‘open system’ is capable of using new opportunities 
for communicative giftedness development due to traditional and facilitative supports as 
well as spontaneously. The facilitative support was shown to boost the communicatively-
gifted high-school students’ self-development and self-improvement during their contacts 
and interactions with other people while the high-school students’ communicative 
giftedness development program was proved to be effective. 

In line with the investigation findings the communicative skills development and 
self-development recommendations for teachers, psychologists and high-school students 
were made. 

Key words: giftedness, communicative giftedness, facilitative support, principles 
of facilitative support, program of facilitative support for the development of 
communicative giftedness at juvenile age. 


