
 
 

 

 



 
 

 



                

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

Нормативна (ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

26 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

48 год. 76 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

єкзамен 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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. 

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; 

- 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. 

 

3. 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 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.  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

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.  

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 2. Генезис 

обдарованості. Сучасні 

проблеми вивчення 

обдарованості. 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 3. Психологічні 

методи дослідження 

обдарованості 

10 2 2   6 10 1 1   8 



Тема 4. Структура 

обдарованості.  

Психологічне значення 

інтелекту в структурі 

обдарованості.  

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 5. Творчий потенціал 

в структурі обдарованості 

10 2 2   6 11 2 1   8 

Усього за змістовним 

модулем 1 

48 10 10   28 47 5 2   40 

 

Змістовний модуль 2. Концептуальні моделі розвитку загальної 

обдарованості дітей в умовах шкільного навчання 

Тема 6. . Види 

обдарованості. 
13 2 2   9 10 1    9 

Тема 7. Вплив мотиваційно 

- особистісного 

компонента в структурі 

обдарованості 

13 2 2   9 12 2 1   9 

Тема 8. Специфіка 

навчання обдарованих 

дітей. 

13 2 2   9 10 1    9 

Тема 9. . Специфіка 

навчання та підготовки 

вчителів до роботи з 

обдарованими дітьми та їх 

родичами 

13 2 2   9 12 1 1   9 

Усього за змістовним 

модулем 2 

42 8 8   36 43 5 2   36 

 90 18 18   54 90 10 4   76 
* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання дослідження обдарованої людини 2 

2 Теоретико- методологічні підходи до дослідження обдарованості. 2 

3 Робоча концепція обдарованості 2 

4 Основне положення робочої концепції обдарованості 2 

5 Методи дослідження обдарованої дитини 2 

6 Сучасні  уявлення про обдарованість 2 

7 Вікові особливості що впливають на прояв обдарованості. 2 

8 Духовність та обдарованість. 2 

9 Вплив культурно психологічних факторів на розвиток 

обдарованості. 

2 

10 Психологічні закономірності обдарованості як багатофакторного 

освіти. 

2 

 Разом 20 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 14 

2 Підготовка до виступу за обраною темою зі списку 

додатка 2, додатка 4 

10 10 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 

семінарських занять зі списку пункту 5 

40 40 

4 Робота з електронними інформаційними ресурсами 26 36 

 Разом 86 100 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

 

 

Примечание [S1]: убрать 



10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань. 

 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне оцінювання, 

завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             37 
 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

 1. Обдарованість. Зміст і завдання. Зв'язок з біологією, медициною і психологією. Методи 

дослідження обдарованості. 

2.  Історія вивчення обдарованості. Робоча концепція обдарованості 

3. Обдарованість в структурі здібностей, рівні розвитку здібностей: обдарованість, талант, 

геніальність 

4.Вплив генетичних факторів і факторів середовища на формування і розвиток 

обдарованості.  

4. Визначення поняття " обдарованість"та "обдарована дитина " 

5. Ознаки обдарованості 

6. Критерії виділення видів обдарованості 

7. Творчість - як розвиток діяльності за ініціативою самої дитини 

8. Актуальна обдарованість 

9. Взаємовідносини обдарованої дитини з однолітками і педагогами 

10. Роль сім'ї у становленні та розвитку обдарованої дитини 

11. Особливості особистості обдарованих дітей з дисгармонійний типом розвитку 

12. Нерівномірність психічного розвитку 

13. Цілі освіти щодо обдарованих дітей 

14. Потенційна обдарованість 

15. Особливості особистості обдарованої дитини 

16. Якості особистості обдарованого підлітка 

17. Явна обдарованість 

18. Прихована обдарованість 

19. Загальна обдарованість 

20. Спеціальна обдарованість 

21. Історія дослідження в психологічній науці обдарованих людей. 

22. Професійно-особистісна кваліфікація педагогів для роботи з обдарованими дітьми. 

23. Визначення понять "обдарованість" і "обдарована дитина". Ознаки обдарованості. 

Види обдарованості. Особливості особистості обдарованої дитини. 

24. Принципи та методи виявлення обдарованих дітей. 

25. Напрямки роботи з обдарованими дітьми в сфері освіти. 

26. Використання методів психогенетичних досліджень визначенні ознаках обдарованості 

27. Псіхогенетіка обдарованості і геніальності 

28. Первинна діагностика дитячої обдарованості педагогами, батьками, або людьми їх 

заміщають. 

29. Діагностика творчого обдарування. 

30. Діагностика видів обдарованості особистості. 

31.  Програми для обдарованих. 



32. Типи освітніх структур, форми навчання 

33. Форми навчання обдарованих дітей в загальноосвітній школі 

34. Стратегія прискорення: характеристика, переваги та недоліки. 

35. Стратегія збагачення: види, загальна характеристика, переваги та недоліки. 

36. Навчання дітей в системі додаткової освіти 

37. Учитель для обдарованих: система поглядів і переконань, особистісні особливості. 

38. Виховання обдарованої дитини в сім'ї. Причини важковиховуваних обдарованих дітей. 

39. Психологічне консультування сім'ї з обдарованою дитиною. 

40. Специфіка роботи психолога з обдарованими дітьми та підлітками 

41. Методики раннього розвитку здібностей 

42. Специфіка роботи психолога з прояву обдарованості в різни вікові періоди  

43.Тренінги розвитку інтелекту, творчих здібностей, особистісних якостей, супутніх 

обдарованості. 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний 

контроль 
 Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

7 7 7 7 7 7 7 7 7 37  100 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Дементьєва К.Г. Психологія обдарованої людини. Методичні рекомендації з організації 

самостійної роботи студентів психологів/К.Г.Дементьєва. – Київ: КНТ, 2015.-82с. 

 

 

 



14. 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.  

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. 

 

 

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. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М., 2004. 
15. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. М., 1996. 
16. Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы 
дифференциальной психофизиологии. – М., 1972. 
  

 

15. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. 1.    http://imp.rudn.ru/psychology 

2. https://samopoznanie.ru/school 

3. http://www.psychologos.ru 

4. http://pro-psixology.ru 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
10 обов’язкових завдань за предметом 

 
При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 обов’язкових завдань за 

предметом, створених лектором курсу. Завдання, виконані в повному обсязі, оцінюються 

залежно від кількості виконаних завдань та повноти виконання. 

1. Наявність конспекту лекцій 

2. Виконання одного індивідуального завдання 

3. Усний опис історії становлення психології обдарованості 

4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за вибором студента)  

6. Конспект основних положень психології обдарованості за 

 «Богоявленская Д.Б.Богоявленская М.Е. Психология одаренности. Понятие, виды, проблемы. 

Выпуск – 1. М.: МИОО, 2005. – 176С.» 

7. Усний опис критерії виділення видів обдарованості 

9. Сучасни дослідження обдарованої людини, стаття за вибором  студента (усний опис) 

10. Реферат – тема за вибором студента 
 

Додаток 2 

Індивідуальні завдання 
 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Історія розвітку вивчення психології обдарованості 10 

2 Первинна диагностика дитячої обдарованості 

педагогами, батьками, або людьми їх 

заміщаючими 

10 

3 Критерії виділення видів обдарованості 10 

4 Методи навчання обдарованої дитини 10 

5 Сучасні  уявлення про обдарованість людини 10 

6 Основні результати досліджень в області психології 

обдарованої людини 

10 

7 Діагностика творчого обдарування. 10 

8 Проявлення обдарованості   в різни вікові періоди  10 

9 Напрямки роботи з обдарованими дітьми в сфері освіти. 10 

10 Використання сучасних здобутків обдарованості 10 

11-20 За вибором при узгодженні з викладачем 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 
Питання для підсумкового контролю  

1. Обдарованість. Зміст і завдання. Зв'язок з біологією, медициною і психологією. 

Методи дослідження обдарованості. 

2.  Історія вивчення обдарованості. Робоча концепція обдарованості 

3. Обдарованість в структурі здібностей, рівні розвитку здібностей: обдарованість, 

талант, геніальність 

4.Вплив генетичних факторів і факторів середовища на формування і розвиток 

обдарованості.  

4. Визначення поняття " обдарованість"та "обдарована дитина " 

5. Ознаки обдарованості 

6. Критерії виділення видів обдарованості 

7. Творчість - як розвиток діяльності за ініціативою самої дитини 

8. Актуальна обдарованість 

9. Взаємовідносини обдарованої дитини з однолітками і педагогами 

10. Роль сім'ї у становленні та розвитку обдарованої дитини 

11. Особливості особистості обдарованих дітей з дисгармонійний типом розвитку 

12. Нерівномірність психічного розвитку 

13. Цілі освіти щодо обдарованих дітей 

14. Потенційна обдарованість 

15. Особливості особистості обдарованої дитини 

16. Якості особистості обдарованого підлітка 

17. Явна обдарованість 

18. Прихована обдарованість 

19. Загальна обдарованість 

20. Спеціальна обдарованість 

21. Історія дослідження в психологічній науці обдарованих людей. 

22. Професійно-особистісна кваліфікація педагогів для роботи з обдарованими дітьми. 

23. Визначення понять "обдарованість" і "обдарована дитина". Ознаки обдарованості. 

Види обдарованості. Особливості особистості обдарованої дитини. 

24. Принципи та методи виявлення обдарованих дітей. 

25. Напрямки роботи з обдарованими дітьми в сфері освіти. 

26. Використання методів психогенетичних досліджень визначенні ознаках 

обдарованості 

27. Псіхогенетіка обдарованості і геніальності 

28. Первинна діагностика дитячої обдарованості педагогами, батьками, або людьми їх 

заміщають. 

29. Діагностика творчого обдарування. 

30. Діагностика видів обдарованості особистості. 

31.  Програми для обдарованих. 

32. Типи освітніх структур, форми навчання 

33. Форми навчання обдарованих дітей в загальноосвітній школі 

34. Стратегія прискорення: характеристика, переваги та недоліки. 

35. Стратегія збагачення: види, загальна характеристика, переваги та недоліки. 

36. Навчання дітей в системі додаткової освіти 

37. Учитель для обдарованих: система поглядів і переконань, особистісні особливості. 



38. Виховання обдарованої дитини в сім'ї. Причини важковиховуваних обдарованих 

дітей. 

39. Психологічне консультування сім'ї з обдарованою дитиною. 

40. Специфіка роботи психолога з обдарованими дітьми та підлітками 

41. Методики раннього розвитку здібностей 

42. Специфіка роботи психолога з прояву обдарованості в різни вікові періоди  

43.Тренінги розвитку інтелекту, творчих здібностей, особистісних якостей, супутніх 

обдарованості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Психологія обдарованої людини (заочна форма навчання) 

1.Особливості дослідження обдарованої особистості 

2. Дичача обдарованість,  особливості особистості обдарованого дитини 

3. Принципи виявлення та шляхи розвитку обдарованих дітей 

4.Психологічна діагностика обдарованості 

5. Відмінності методологічних підходів в теоріях формування обдарованості. 

6. Явище нерівномірності ходу вікового розвитку. Вундеркінди як крайній випадок 

нерівномірного розвитку. 

7. Поняття «інтелектуальна обдарованість», «академічна обдарованість »,« творча 

обдарованість »,« соціальна обдарованість »,« психомоторна обдарованість » 

8. Модель ідентифікації обдарованості (А. Савенков). 

9. Методики експертного оцінювання дошкільнят і молодших школярів. 

10. Методики експертного оцінювання підлітків і 

старшокласників.  

11.Методики діагностики видів обдарованості.  

12.Методики діагностики обдарованості в дошкільному та молодшому шкільному віці. 

13.Методики діагностики обдарованості в підлітковому і старшому шкільному віці. 

14. Особливості творчих проявів у обдарованих учнів. 

15. Характеристика основних рис особистості обдарованих дітей, формування 

особистісних рис. 

16.Особливості «Я - концепції» обдарованої дитини. 

17. Обдарованість і проблеми спрямованості особистості. 

18. Специфіка роботи з сім'єю обдарованої дитини. 

19. Обдарована дитина як нестандартне явище в школі. 

20. Взаємозв'язок когнітивних і емоційних процесів в навчанні обдарованих учнів. 

21. Створення матеріально-інформаційного середовища для обдарованих учнів. 

22. Характеристика вчителя, здатного підтримувати і розвивати обдарованого учня. 

23. Стилі викладання і проблеми «контакту» з обдарованими підлітками. 

24. Удосконалення форм і методів розвитку педагогічної майстерності вчителів по 

здійсненню пошуку та підтримки обдарованих дітей. 

25. Роль керівника освітнього закладу в навчанні і розвитку обдарованих дітей 

26. Реалізація проблемного навчання з метою активізації творчих потенцій 

обдарованих учнів. 

27. Застосування евристичних методів організації навчально-творчої діяльності 

обдарованих дітей. 

28. Нетрадиційні форми і методи розвитку інтуїтивного мислення, уяви та фантазії 

обдарованих дітей. 

29. Навчальні завдання для самостійної роботи обдарованих учнів. 

30. Поєднання нормативного та творчого в навчанні обдарованих дітей. 

31. Соціально-педагогічні проекти пошуку і підтримки обдарованої і талановитої 

молоді в історії розвитку освіти в Україні. 

32. Віковий аспект проблеми обдарованості. 

33. Пізнавальні процеси особистості обдарованої дитини. 

34. Особливості творчих проявів у обдарованих учнів. 



35. Виховання обдарованої дитини в сім'ї. Причини важковиховуваних обдарованих 

дітей. 

36. Психологічне консультування сім'ї з обдарованою дитиною. 

37. Специфіка роботи психолога з обдарованими дітьми та підлітками 

38. Дискусійні проблеми психології обдарованості 

39. Пізнавальна потреба в структурі загальної обдарованості 

40. Розвиток дослідницької активності обдарованої дитини. 

41. Труднощі прогнозу в розвитку обдарованих дітей 
42-50. За вибором. Тема має бути узгодженою з викладачем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


