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Гіпотеза наукових досліджень (до 600 знаків):
Високий рівень розвитку здібностей особистості та значні здобутки у певній галузі діяльності, ціннісне ставлення людини до власних можливостей, спрямованість на саморозвиток, творча спрямованість особистості, зрештою, самотворення – ті ознаки обдарованої особистості, що потребують цілісного сприйняття оточуючої дійсності. Cучасні підходи щодо проблеми становлення активної творчої особистості  диктують необхідність розгляду  становлення і розвитку нової людини як продукту сучасних технологій, а навчання постає  як процес духовного виробництва, орієнтований на визначальний вплив інформаційних технологій. Нові наукові підходи до формування інформаційної культури особистості  безпосередньо пов’язано з  формуванням нового типу обдарованої особистості.
Методологічна основа наукових досліджень (до 2000 знаків):
З точки зору соціально-філософського підходу творчість має суспільну природу. Поза системою суспільних відносин вести мову про творчість не має сенсу. Розвиток особистості має суспільний характер і тому відбувається як спів-розвиток. Креативність притаманна людському способу існування в силу того, що вона змушена виживати в світі шляхом його трансформації, а не адаптації до нього. Відповідно людина приречена сприймати оточуюче її середовище не як даність, а як творче завдання в процесі здійснення якого вона змінює не тільки світ, а і саму себе. 
В контексті дослідження проблем сучасного суспільства проблема освіти і педагогіки постає у взаємозв’язку із трансформацією способів виробництва та розповсюдження знань. Наслідком інформатизації знання постає процес екстеріоризації знання відносно того, хто «знає». Застаріває принцип класичної педагогіки, відповідно до якого отримання знання було пов’язаним з формуванням розуму і навіть самої особистості. Тепер процес виробництва і розповсюдження знання відтворює не міжособистісний зв'язок, а прагне набути форму зв’язку, котру мають виробники і споживачі товарів.  
В межах психологічної концепції розвиток людської свідомості має творчий характер і розпочинається тільки тоді, коли людський індивід стикається з проблемою, вирішення якої неможливо в межах фізіологічних реакцій. Вищі психічні функції спочатку виникають як форма колективної поведінки дитини, як форма співпраці з іншими людьми, і тільки пізніше вони стають індивідуальними функціями самої дитини. Так, наприклад, спочатку мова постає засобом спілкування між людьми, втім в процесі розвитку вона стає внутрішньою і починає відігравати важливу роль в інтелектуальній діяльності.
Проблема включення обдарованої дитини в систему суспільних відносин розглядається переважно у психологічних дослідженням. Завдяки поширеному в педагогічній практиці інструментальному відношенню до обдарованої дитини, обдарованим дітям нав’язується прагнення досягнути видатних результатів. У результаті дитина і оточуючі її дорослі перестають сприймати її саме як дитину, що тягне за собою ігнорування її потреб і бажань. Таким чином, обдарованість з дару може перетворитися на тягар, від якого людина прагне усіма силами позбавитись.
Незважаючи на значну кількість робіт, які стосуються даної проблематики, у більшості з них проаналізовано лише окремі аспекти розвитку творчої особистості. Це свідчить про необхідність комплексного, наукового дослідження способів формування та розвитку креативного ставлення до світу в інноваціях педагогічного процесу.


