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Консультації Середа (16.00-18.00) 

Анотація дисципліни Курс спрямований на оволодіння здобувачами такими питаннями, 

як: а) проблема розвитку обдарованості дітей у сучасних 

психолого-педагогічних дослідженнях; б) технології діагностики 

обдарованості у дітей дошкільного віку; в) психолого-педагогічні 

умови розвитку дитячої обдарованості; д) диференціація та 

індивідуалізація у роботі з обдарованими дітьми; е) технології 

організації розвивальної діяльності дошкільників; є) технології 

роботи у закладах дошкільної освіти з обдарованими дітьми ; 

ж) технології навчання обдарованих дітей у дошкільному віці; 

з) технології роботи з батьками обдарованих дітей. 

Мета викладання 

дисципліни 

Ознайомити аспірантів з теоретичними і методичними аспектами 

використання технологій роботи з обдарованими дітьми 

дошкільного віку.  

Очікувані результати 

навчання 

 

1. Здатність демонструвати знання сучасних методів проведення 

досліджень в професійній галузі і в суміжних галузях науки; 

здатність демонструвати поглиблені знання у вибраній 

спеціалізації. 

2. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати 

інформацію з різних джерел; застосовувати знання і розуміння 



для розв’язування задач, характерних обраній спеціалізації. 

3. Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати 

дослідницькі навички за професійною тематикою. 

4. Аргументувати вибір методів розв’язування наукової задачі, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті 

рішення. 

5. Уміння презентувати та обговорювати отримані результати та 

здійснювати трансфер набутих знань. 

6. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної 

етики. 

Набуті компетентності 1. Знання сучасних методів проведення досліджень в професійній 

галузі і в суміжних галузях науки, вміння їх ефективно 

застосовувати для синтезу та аналізу складних систем та явищ 

у галузі освіти обдарованих дітей.  
2. Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей, ініціювання 

оригінальних дослідницьких комплексних освітніх проектів.  

3. Здатність розробляти та реалізовувати освітні проекти, у тому 

числі власні дослідження, які дають можливість 

переосмислювати наявні чи створювати нові знання в галузі 

освіти обдарованих. 

4. Здатність аргументувати вибір методу розв’язування наукової 

задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати 
прийняті рішення. 

5. Здатність ефективно застосовувати аналітичні методи при 

проведенні наукових досліджень. 

6. Оволодіння загальнонауковими компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального наукового 

кругозору. 

Структура навчальної 

дисципліни Назви тем 

Кількість годин 

усього 
усього 

лекції семінарські 
самостійна 

робота 

Тема 1. Проблема 

розвитку обдарованості 

дітей у сучасних 

психолого-педагогічних 

дослідженнях 

20 2 4 14 

Тема 2. Технології 

діагностики 

обдарованості 

22 4 4 14 

Тема 3. Технологічні 

підходи до розвитку 

обдарованих дітей 

дошкільного віку 

24 4 4 16 

Тема 4. Технології 

роботи в закладах 

дошкільної освіти з 

обдарованими дітьмита 

з їхніми батьками 

24 4 4 16 

Всього годин 90 14 16 60 



Зміст навчальної 

дисципліни 

ТЕМА 1. Проблема розвитку обдарованості дітей у сучасних 

психолого-педагогічних дослідженнях 

Лекція1. Теоретичні засади науки про обдарованість. 

Концептуальні підходи до проблеми розвитку обдарованої 

особистості в західній та вітчизняній психології та педагогіці. 

Історичний огляд психолого-педагогічних досліджень 

обдарованості. Актуальність проблеми обдарованості. Теоретичні 

підходи до трактування поняття обдарованості 

(трансцендентальний, соціогенний, спадково-еволюційний, 

психогенетичний, фізіологічний підходи). Співвідношення базових 

понять курсу «обдарованість», «талант», «геній», «здібності», 

«задатки», «талант», «геніальність». Складові (ознаки) 

обдарованості.  

Лекція 2. Особливості обдарованих дітей. 

Характерні особливості обдарованих дітей. Співвідношення понять 

обдарованість і здібності,. Обдарованість і нахили, покликання. 

Природа обдарованості.  Передумови та спадкові анатомо-

фізіологічні основи обдарованості. Роль соціального оточення у 

формуванні обдарованості. Особливості пізнавальної діяльності 

обдарованих дітей. Інтелект та креативність. Підхід Воллаха і 

Когана до типології обдарованості учнів. Емоційно-вольова сфера 

обдарованості дітей. Особистість та обдарованість. Особистісні 

проблеми обдарованих дітей. Інтелект, креативність та проблема 

обдарованості. Вікові можливості та передумови розвитку 

обдарованості у дошкільників. Види обдарувань дошкільників. 

Художня, музична, літературна, математична, соціальна 

обдарованість. Розвиток творчої спрямованості у дошкільному віці.  

 

ТЕМА 2. Технології діагностики обдарованості 

Лекція 3. Наукові підходи до розпізнавання обдарованості у 

дітей дошкільного віку та її оцінки. 

Пошук і виявлення обдарованості дітей. Інформаційний банк даних 

«Обдарована дитина». Наукові психолого-педагогічні методи 

досліджень обдарованості. Види методик діагностики 

обдарованості. Визначення показників обдарованості. Особливості 

організації діагностики й обстеження дітей дошкільного віку. 

Принципи організації діагностики. Методи діагностики. Етапи 

діагностики. Умови, що перешкоджають виявленню обдарованості. 

Діагностичні методики з виявлення і оцінки рівня здібностей, ознак 

обдарованості дітей дошкільного віку.  

 

ТЕМА 3. Технологічні підходи до розвитку обдарованих дітей 

дошкільного віку 

Лекція 4. Психологія і педагогіка розвитку обдарованих дітей 

дошкільного віку. 

Психолого-педагогічні умови розвитку дитячих обдарувань. 

Диференціація та індивідуалізація розвитку обдарованих дітей. 

Види диференціації навчання. Форми диференціації навчання. Рівні 

диференціації навчання.  

Лекція 5. Змістові засади розвитку обдарованості дітей 

дошкільного віку. 

Зміст освіти як фактор розвитку дитячої обдарованості, 

дитиноцентриська модель змісту освіти і розвиток дитячої 



обдарованості. Принципи розробки навчальних програм для роботи 

з обдарованими дітьми. Підходи до навчання обдарованих дітей. 

Форми організації діяльності як фактор розвитку дитячої 

обдарованості: індивідуальні, колективні, групові. Пошукова 

діяльність дітей дошкільного віку.  

 

ТЕМА 4. Технології роботи в закладах дошкільної освіти з 

обдарованими дітьми та з їхніми батьками 

Лекція 6. Особливості роботи педагога з обдарованими дітьми у 

закладах дошкільної освіти 
Роль методичного кабінету в організації роботи з обдарованими 

дітьми. Повноваження вихователя-методиста, особливості 

організаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами, 

особливості проведення контролю за створенням умов в ЗДО для 

розвитку обдарованих дітей. Організація взаємодії педагогів із 

обдарованими дітьми. 

Поняття про ментора. Мета і завдання педагога, який працює з 

обдарованими дітьми. Принципи роботи педагога з обдарованими 

дітьми. Особистісні якості вихователя, вчителя. Напрямки 

підготовки педагогів для роботи з обдарованими дітьми.  

Лекція 7. Зміст, форми та методи навчання обдарованих дітей у 

дошкільному віці. 

Індивідуалізація навчання: проблеми, пошуки, перспективи. 

Вимоги до навчальних планів. Роль індивідуальних програм у 

роботі з обдарованими дітьми. Продуктивні та репродуктивні 

методи навчання. Історія розвитку дослідницького навчання. 

Експеримент в дошкільному навчальному закладі, пізнавальний 

інтерес і дослідницька активність.  

Лекція 8. Робота з батьками обдарованих дітей. 
Особливості виховання обдарованих дітей у сім’ї. Роль батьків у 
вихованні обдарованої дитини в сім’ї. Вимоги до створення 
розвивального середовища в сім’ї. Виховні стратегії. Типи 

батьківського ставлення до дитячої обдарованості. Встановлення і 
розвиток відносин співробітництва і партнерства батьків з 
дитиною. Помилки батьків у вихованні обдарованих дітей. 
Рекомендації батькам обдарованих дітей. Синдром дефіциту уваги і 

гіперактивності (СДВГ) обдарованої дитини. 

Контроль і оцінювання 

результатів навчання 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання  

 

Методи контролю 

Оцінювання ІНДЗ, тестовий контроль успішності аспірантів  

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточне тематичне тестування і виконання ІНДЗ  Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 
100 

20 (10+10) 30 (10+20) 20 (10+10) 30 (10+20) 

Т1, Т2 … Т4 – теми; в дужках вказано варіант, коли в межах теми 

виконувалось ІНДЗ (перше число – максимальна оцінка за ІНДЗ, друге 

число – максимальна оцінка тестового опитування; кожна правильна 

відповідь на запитання оцінюється у 2 бали; максимальна кількість 



балів тестового опитування з теми вказує на кількість тестових 

запитань з теми. 

У табл. 1 і 2 подано відповідно критерії оцінювання 

наукового дослідження у вигляді творчого проекту, наукового 

реферату, шкалу оцінювання науково-педагогічного дослідження у 

вигляді творчого проекту, наукового реферату, есе. 

Таблиця 1  

Критерії оцінювання наукового дослідження у вигляді 

творчого проекту і наукового реферату  

№ 

п/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів за 

кожним 

критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, 

формулювання мети і завдань 

дослідження    

2  

2. Виклад фактів, ідей, результатів 

досліджень в логічній послідовності  

2  

3. Доказовість висновків та власної 

позиції, науково обґрунтовані 

пропозиції щодо розв’язання 

проблеми в умовах вітчизняної 

системи освіти, визначення 

перспектив дослідження 

2  

4. Дотримання вимог щодо технічного 

оформлення структурних елементів 

роботи (титульний аркуш, план, вступ, 

основна частина, висновки, список 

використаних джерел, додатки (якщо 

вони є) 

2  

5. Розробка і захист наукового проекту у 

програмі PowerPoint (Презентація)  

2  

Разом 10  

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 А 

Зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX 
Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

01-34 F 

Не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

 

 

 

 



Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Курс спрямований на формування у здобувачів здатностей 

притримуватися етики наукових досліджень і доброчесності при 

виконанні наукових проектів та інших видів наукової і освітньої 

діяльності. 

Політика щодо відвідування занять 

При викладанні навчальної дисципліни передбачається виконання 

здобувачами всіх вимог, передбачених програмою щодо 

демонстрування результатів навчання і володіння загальними, 

спеціальними і фаховими компетентностями. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Програма дисципліни передбачає своєчасно (згідно з розкладом) 

виконання завдань та перескладання у терміни, передбачені 

навчальним планом і розкладом занять. 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Політика спрямована на виконання норм доброчесності та 

освітньої, наукової й професійної етики поведінки здобувача. 

Інформаційне 

забезпечення 

Рекомендована література 

Базова:  
1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. К.: Шк. світ, 

2005. 128 с. (Б-ка «Шкільного світу світу).  
2. Вінник Н. Психолого-педагогічні підходи до особистісного 
розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: методичні 
рекомендації. К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. 26 с.  

3. Гриньова В. М. Обдарованість: суть, види, принципи // 
Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. 2010. Вип. 38. С. 4-13.  
4. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості // 
Педагогічна майстерня. 2013. № 1. С. 2-5.  
5. Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з 

обдарованими дітьми. К. «Шкільний світ», 2009. 126 с.  
6. Калмикова Л.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку 
мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс: навч. 
мет. пос. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2016. 384 с. 
7. Калмикова Л.О. Перспективність і наступність в навчанні мови й 

розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: 
психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри: навч.-метод. посіб. 
Київ: Видавничий дім «Слово», 2017. 448 с. 
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