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 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “Психологія обдарованої людини».  

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки другій магістерський спеціальності  053 психологія. 
                                                                             

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є обдарована людина 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Засади психологічних особливостей обдарованості та її місто в системі 

наукового знання. Становлення, розвиток, сучасний стан психології 

обдарованої людини  та її основні напрацювання. 

2. Концептуальні моделі розвитку загальної обдарованості дітей в умовах 

шкільного навчання 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальний курс "Психологія обдарованої людини" є одним із 

курсів циклу  професійної підготовки магістрів психологічного відділення і 

включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та 

практичної підготовки. Мета курсу – розкрити психологічний зміст основних 

теоретичних підходів до вивчення обдарованості та психологічних  процесів, 

що її супроводжують, одержання теоретичних основ для складення уявлень 

про свою власну обдарованість, сформувати загальнокультурні і професійні 

компетентності, у т.ч. здатність використовувати в прикладних дослідженнях 

базові знання з області теорії та методології психологічної науки.  

Завдання  

- отримати знання щодо сутності, змісту, закономірностей,  ролі 

спадковості і середовища у формуванні обдарованості людини, з 

урахуванням їх індивідуально особистісних особливостей, також   психічних, 

психофізіологічних властивостей, що ведуть до розвитку обдарованості. 

Навчитися оперувати психологічними поняттями дисципліни, аналізувати, 

виявляти та діагностувати обдарованість людини на ранніх стадіях розвитку 

особистості. 

- сформувати здатність до аналізу видів та типів обдарованої людини   

- здобути навички практичного застосування отриманих знань у 

виявленні обдарованої людини, психологічних методів при дослідженні, 

сформувати навички рефлексивного аналізу поведінки і продуктів діяльності 

обдарованої людини. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КМО.01 Розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно представників інших культур. КСО.02 Здатність 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі у 

міжособистісних стосунках та у суспільстві. КСО.05 здатність до 

толерантних комунікаційних взаємодій. 
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б) фахових загальних (КФЗ): відповідно до освітньої програми: КЗП.04 

Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку роботи в 

напрямку обдарованості. КЗП.16 Здатність до  поглиблення знань про 

взаємодію генетичних та середовищних факторів в розвитку обдарованої 

людини на різних вікових особливостей прояву обдарованості. 

в) спеціальних фахових (КФС): КЗП.01  Здатність фундаментального 

вивчення сучасних уявлень про індивідуальні особливості та потреби в 

життєдіяльності людини з урахуванням стану здоров'я, темпераментальних, 

особистісних і статевовікових особливостей, вікових етапів і криз розвитку, 

приналежності до гендерної, етнічної, професійної та ін. соціальних груп. 

КЗП.04 Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку 

роботи в напрямку обдарованості. КЗП.06 Здатність розуміти та 

використовувати базові уявлення про стадії індивідуального розвитку 

обдарованості та про онтогенетичне програмування прояву обдарованості .  

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до  

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати: 

 - роль і місце обдарованості в системі психологічної науки, засади 

виявлення обдарованості на різних вікових періодів; 

-   основні категорії та поняття обдарованості  та сутність методів 

виявлення обдарованості; 

- основні етапи становлення знання психології обдарованої людини як 

наукової галузі, найважливіші школи, напрямки, методологічні принципи 

психологічних досліджень в рамках обдарованості, загальні  уявлення, 

виявлені категорії і закони, теоретичні принципи; 

- основний фактичний матеріал, пов'язаний з обдарованістю, талантом, 

геніальністю, здібностями, задатками; 

- основні методи виявлення обдарованості, здібностей, таланта. 

- структуру сучасної підходів до психологічних особливостей 

обдарованої людини, її основних розділів, категорій, методології та методах, 

виклад основного змісту дослідницької та практичної діяльності психолога в 

рамках психології обдарованої людини, забезпечити її грамотну 

інтерпретацію. 

вміти:  

- проводити розмежування обдарованості з іншими областями знання, 

виділяти предмет та понятійні складові дисципліни «Психологія обдарованої 

людини»; застосовувати до теоретичного та практичного психологічного 

дослідження принцип детермінізму, принцип розвитку; 

- вміти самостійно аналізувати результати  досліджень виявлення 

обдарованості; 

- вміти застосовувати  методи дослідження обдарованої людини; 
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- вміти використовувати методологічні, теоретичні та практичні знання  

для підвищення своєї професійної психологічної підготовки в 

методологічному і прикладному аспектах;  

- орієнтуватися в науковій літературі, джерелах періодики, інтернет-

ресурсах з метою самостійного пошуку і відбору інформації;  

- вести дискусії на задану тему, висловлювати власну точку зору і 

доводити власні припущення з опорою на методологічні, теоретичні, 

практичні дані науки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____ годин, що 

становить  ____ кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1.Засади психологічних особливостей обдарованості 

та її місто в системі наукового знання. Становлення, розвиток, сучасний 

стан психології обдарованої людини  та її основні напрацювання. 

Тема 1. Вступ до психології обдарованості. Основні  категорії: 

обдарованість, талант, геніальність, задатки, здібності, загальні здібності, 

спеціальні здібності. Характеристика основних теоретичних підходів до 

дослідження психологічних проблем «обдарованості». Завдання й значення 

курсу. Актуальність вивчення психологічних проблем «обдарованості». 

Тема 2. Генезис обдарованості. Сучасні проблеми вивчення 

обдарованості. 

Структура обдарованості.  Прояв обдарованості у різні вікові періоди 

(дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий період, старшокласник). 

Проблема розвитку творчих здібностей, обдарованості, таланту, здібностей. 

Сучасні підходи та прикладні дослідження до проблеми обдарованості. Вік та 

прояв специфічної обдарованості. Загальний аналіз новітніх концепцій 

обдарованості. Системно-стратегічний підхід до вивчення обдарованості. 

Тема 3. Психологічні методи дослідження обдарованості. 

Психодиагностичні тестові методики і технології дослідження обдарованості. 

Сучасні тестові методики. Розробка технологій вивчення обдарованих дітей. 

Прикладні сучасні дослідження особливостей обдарованої людини. 

Тема 4. Структура обдарованості.  Психологічне значення інтелекту в 

структурі обдарованості. 

Концепції інтелекту (Гілфорд). Модель інтелекту обдарованості 

Дж.Рензулли. Співвідношення між інтелектом, мисленням, розумом, 

творчістю, обдарованістю. Модель Блума «Таксономія цілей навчання». 

Визначення загальних та спеціальних здібностей  за Дружининим В.Н. 

Тема 5. Творчий потенціал в структурі обдарованості. 

Поняття «творчий потенціал». Прояв творчого потенціалу в різних видах 

діяльності. Співвідношення творчого потенціалу та обдарованості. Творча 
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обдарованість. Дослідження творчої обдарованості. Теоретичні сучасні 

підходи вітчизняних та зарубіжних психологів до вивчення творчого 

потенціалу. 

Змістовний модуль 2. Концептуальні моделі розвитку загальної 

обдарованості дітей в умовах шкільного навчання 

Тема 6. Види обдарованості.  

Діапазон прояву специфічної обдарованості. Види обдарованості. Наукова 

обдарованість. Технічна обдарованість. Спортивна обдарованість. Інші види 

обдарованості (організаторська, управлінська, військова, підприємницька та 

ін.). Прояв різних видів обдарованості у різні вікові періоди. 

Тема 7. Вплив мотиваційно - особистісного компонента в структурі 

обдарованості. 

Особистість. Структура особистості. Мотиви в структурі особистості. Роль 

мотивації в прояві обдарованості. Концепція творчої обдарованості 

(А.М.Матюшкин), концепція вікової обдарованості (Н.С.Лейтес). 

Тема 8. Специфіка навчання обдарованих дітей. 

Загальні питання навчання і виховання обдарованих дітей. Існуючі моделі 

навчання обдарованих дітей. Психологічна підготовка батьків і вчителів до 

роботи з обдарованими дітьми. 

Тема 9. Специфіка навчання та підготовки вчителів до роботи з 

обдарованими дітьми та їх родичами. 

Сучасні системи та технології підтримки та розвитку загальної обдарованості 

дітей та підлітків в умовах шкільного навчання.  

 

                                     3. Рекомендована література 

Основна 

1. Богоявленская Д.Б.Богоявленская М.Е. Психология одаренности. Понятие, 

виды, проблемы. Выпуск – 1. М.: МИОО, 2005. – 176С. 

2.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М, 2002. 

3.Василькевич Х.М., Костюк Г.С. Про здібності // Розвиток ідеї Г.С. Костюка в 

сучасних психологічних дослідженнях. Наук. Зап. ін-ту психології. - К.: 2000. 

Вид. 20. - Ч.І. 

4. Вовченко О.В. Про здібності людини. Талант // Позакласний час. -2003. - №6. - 

С.45-47. 

5.Доброволъсъка Л.П., Яремчук СВ. Здібності як один з головних критеріїв 

природнього відбору// Педагогіка і психологія. - 2001. -№ 2. - С.73-78. 

6.Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2000. 

7.Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников. – М.: Мысль, 2000. 

8.Лейтес Н.С. Об умственной одаренности. – М.: АПН РСФСР, 1960. 

Леонтьев А.Н. О формировании способностей. // Вопросы психологии. 1960. - 

№1. – С.7-17.  
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9.Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати  досліджень 

/За ред. В.О.Моляко,О.Л.Музики.– Житомир: Вид-во: Рута, 2006.- 320 с 

10.Одаренные дети / Под ред. Бурменской Г.В., Слуцкой В.М. – М., 1991. 

11.Холодная М.А. Психология интеллекта. - СПб., 2000. – 389 с. 

12. Шандрук, С. Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості 

підлітків / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 161-166. 

 

Додаткова 

1.Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. М., 2001. 

2.Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. 

– Ростов-на-Дону: РГУ,1983. 

3.Гипплус С.В. Тренинг развития креативности. – С-П: СТД, 2001. -  89с.  

4.Костюк Г.С. Здібності т їх розвиток у дітей. - К., 1963 

5.Краткий тест творческости личности. // Пособие для школьных психологов 

/ Под ред. Щербанова Е.И. – М., 1998. 

6.Ломброзо Ч. Гениальность и умопомешательство. – М.,1995. 

7.Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. — 

М., 1993. 

8.Мелик-Пашаев А.А. и др. Художественная одаренность детей, ее 

выявление и развитие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

9.Одаренный ребенок / Под ред. О.М. Дьяченко. – М., 1997 

10.Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н.С. – М., 

2000. 

11.Савенков А.И. Детская одаренность: теоретические основы развития. – М., 

1996. 

12.Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. – М., Смысл, 

2000. 

13.Савенков А.И. Психология детской одаренности. – М.: Генезис, 2010. 

14. Шандрук, С. К. Креативность и творческие способности как компоненты 

будущей профессиональной деятельности / С. К. Шандрук // Проблемы 

педагогики и психологии : науч. период. изд. межвуз. Консорциума. – Ереван 

: Армянский ГПУ им. Х. Абовяна, 2015. – № 2. – С. 39-42. 

15.Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М., 2004. 

16.Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. М., 1996. 

17.Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы 

дифференциальной психофизиологии. – М., 1972. 
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Електронні інформаційні ресурси 
 

http://imp.rudn.ru/psychology 

https://samopoznanie.ru/school 

http://www.psychologos.ru 

http://pro-psixology.ru 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

                                                  іспит 
 

5. Методи діагностики успішності навчання    

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           7 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          10 

3. Уявлення презентації за обраною темою   

за програмою Power Point                                                  10                          

4. Участь у груповій роботі за темою семінару               10 

5. Уявлення ЕССЕ за обраною темою                               16 

5. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

6. Завершальний модульний контроль                             37 

  

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 

 


