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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 
Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-наукова 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 «Освіта/Педагогіка» 
 

Нормативна 

Модулів – 2 011 «Освітні, 

педагогічні науки», 

освітньо-наукова 

програма «Освіта та 

розвиток обдарованої 
особистості» 

Рік підготовки 

Загальна кількість годин – 90 1  

Семестр 

 

 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

аспіранта – 6 год. 

 

 
 

Третій (освітньо- 

науковий) рівень вищої 

освіти 

1  

Лекції 

16 год.  

Семінарські 

14 год.  

Практичні 
  

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: іспит 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:2. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета курсу – надання аспірантам теоретичних та практичних знань з 

курсу «Психологія обдарованості та обдарованої особистості», особливостей 

роботи з обдарованими дітьми та їх батьками, закономірностей перебігу 

творчого, інтелектуального процесу талановитих та геніальних людей, 

характеристик особистості обдарованих дітей та їх душевних негараздів, умов 

і закономірностей розвитку потенціалу особистості, а також у формуванні та 

реалізації інтегративних інтелектуальних умінь і практичних навичок у 

майбутній професійній діяльності. 
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Завдання курсу «Психологія обдарованості та обдарованої 

особистості»: 

1. Ознайомити аспірантів з використовуваними в історичній 

ретроспективі теоретичними підходами до з’ясування суті психології 

обдарованості. 

2. Розкрити сучасні теорії тлумачення обдарованості в 

психологічному контексті та показати їх обмеженість. 

3. Запропонувати новітнє визначення обдарованості та 

охарактеризувати його практичне значення в академічній, професійній 

площині та в повсякденному житті. 

4. Знати типові психічні якості обдарованих дітей різних вікових 

категорій. 

5. Здійснювати аналіз етнічних, статевих та вікових відмінностей 

серед обдарованої особистості. 

6. Визначати неординарні здібності обдарованої особистості. 

7. Виявляти психологічні фактори розвитку обдарованості. 

8. Інтерпретувати та виявляти позитивні і негативні ознаки 

психодіагностики обдарованості. 

9. Екстраполювати дані розвитку психіки та протікання психічних 

процесів на рівень розвитку обдарованої особистості. 

10. Проектувати дані психічного розвитку обдарованості на площину 

академічних та професійних досягнень особистості. 

11. Використовувати валідні і надійні психологічні методи та 

методики виявлення обдарованих дітей різних вікових категорій. 

12. Створювати психологічний клімат для ефективного розвитку 

обдарованої особистості. 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні 

опанувати програмні компетентності. 

Інтегральна компетентність (ІК): 

ІК-1. Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми 

у галузі освітніх, педагогічних наук та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а 

також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Загальні (ЗК): 

ЗК-3. Здатність до формування, абстрактного мислення, критичного 

аналізу та синтезу, оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових 

ідей / креативності при вирішенні дослідницьких і практичних завдань. 
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ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми науково- 

педагогічного характеру. 

Спеціальні (СК): 

СК-1. Здатність здобувати глибинні знання у галузі обдарованості / 

обдарованої особистості. 

СК-3. Здатність розробляти і застосовувати методологію, визначати 

стратегію і план дій дослідження та моделювати, реалізовувати і розвивати 

процес вирішення нових наукових педагогічних проблем і задач в області 

обдарованості. 

СК-5. Здатність застосовувати якісні та кількісні методи при проведенні    

наукових    педагогічних    досліджень    в     галузі обдарованості / 

обдарованості особистості. 

СК-8. Здатність здійснювати освітньо-наукову діяльність у сфері 

педагогіки та психології обдарованості на всіх освітніх рівнях. 

СК-10. Здатність оволодівати професійними вміннями в роботі з 

обдарованими дітьми різних вікових категорій, надавати ефективні 

психолого-педагогічні послуги і толерантно ставитися до колег та 

обдарованих учасників освітнього процесу. 

Очікувані програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Вміти демонструвати системний науковий світогляд; володіти 

сучасними теоріями і концепціями в області педагогіки обдарованості та 

психології обдарованої особистості, професійною етикою; демонструвати 

загальний культурний кругозір; нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

ПРН-8. Вміти застосовувати глибинні знання у галузі обдарованості / 

обдарованості особистості, за якою здобувач вищої освіти проводить 

дослідження; засвоювати основні концепції в практичній педагогічній 

діяльності, вирішувати теоретичні і практичні проблеми; оволодіти 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

ПРН-9. Знати принципи планування наукових досліджень та вимоги 

академічної доброчесності в освітній галузі; дотримуватися етичних норм, 

доброчесності та авторського права в проведенні наукових досліджень щодо 

обдарованості, презентації їх результатів в організації освітньої і професійно- 

педагогічної діяльності. 

ПРН-10. Знати яким чином розробляти і застосовувати методологію 

дослідження з урахуванням різних педагогічних концепцій, теорій, підходів, 

парадигм, шкіл, незалежно від їх методологічної спрямованості; визначати 

стратегічний план дослідження в області обдарованості; володіти навичками 

моделювання; усвідомлювати способи створення нового педагогічного 
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знання; розвивати шляхи вирішення нових педагогічних проблем і 

реалізовувати нові ідеї в області обдарованості. 

ПРН-11. Вміти розробляти і управляти освітніми і творчими 

професійно-педагогічними проєктами у галузі обдарованості / обдарованості 

особистості. 

ПРН-12. Вміти вибирати і доречно використовувати теоретичні (якісні) 

і релевантні критеріям і показникам емпіричні методи та технології 

педагогічного дослідження; застосовувати методи діагностики обдарованості, 

технології та методи статистичної обробки емпіричних даних великого обсягу 

та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи; 

вибирати або створювати ефективні методики емпіричного педагогічного 

дослідження відповідно до критеріальних показників наукової розвідки у 

сфері обдарованості. 

ПРН-14. Вміти керуватися у викладацькій діяльності принципами 

взаємодії з учасниками освітнього процесу; вміти вибудовувати освітній 

процес та взаємодію з обдарованими здобувачами освіти з урахуванням 

закономірностей їхнього психічного розвитку й зони найближчого розвитку; 

застосовувати сучасні та нові інтерактивні методи і форми навчання; 

аналізувати результати процесу їх використання в академічних групах; 

розробляти і рецензувати методичні рекомендації та навчальні посібники; 

вміти формувати освітнє середовище та використовувати професійні надбання 

в реалізації завдань інноваційної освітньої політики в області обдарованості. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Психологічні особливості обдарованості та обдарованої особистості, 

її зміст в системі наукового знання 

 

Тема 1. Вступ до психології обдарованості та обдарованої 

особистості. 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 психологічні проблеми 

вивчення обдарованості та обдарованої особистості 

Прояв обдарованості у різні вікові періоди (дошкільний, молодший 

шкільний вік, підлітковий період, старшокласник). Проблема розвитку 

творчих здібностей, обдарованості, таланту, здібностей. Сучасні підходи та 
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прикладні дослідження до проблеми обдарованості. Вік та прояв специфічної 

обдарованості. Загальний аналіз новітніх концепцій обдарованості. Системно-

стратегічний підхід до вивчення обдарованості. Типологія обдарованої 

особистості. 

Тема 3. Психологічні складові обдарованості: інтелект, творчість, 

мотивація. 

Інтелект: загальна характеристика. Концепції інтелекту (Дж. Гілфорд). 

Модель інтелекту обдарованості Дж.Рензуллі. Співвідношення між 

інтелектом, мисленням, розумом, творчістю, обдарованістю. Модель Блума 

«Таксономія цілей навчання». Визначення загальних та спеціальних 

здібностей за Дружининим В.Н. 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. Особистість. Структура особистості. Мотиви в 

структурі особистості. Роль мотивації в прояві обдарованості. Концепція 

творчої обдарованості (А.М. Матюшкін), концепція вікової обдарованості 

(Н.С. Лейтес), концепція обдарованості Р. Стернберга, Ж.Ф. Монкса, Ф. Гагне, 

Р. Фельдмана. 

Тема 4. 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. Співставлення видів обдарованості з видами інтелекту за Г. 

Гарднером. 

 
Модуль 2. Психологічний супровід та психологічна допомога 

обдарованим дітям і учасниками навчально-виховного процесу 

Тема 5. Психологічні методи дослідження обдарованості. 

Психодіагностичні тестові методики і технології дослідження обдарованості: 

тести   креативності   (П.    Торренса),    тести    інтелекту    (Р.    Амтхауера, Д. 

Векслера, Г. Айзенка, В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлік), тести мотиваційної 

обдарованості (Індикатор копінг-стратегій Амірхана, Самоактуалізаційний 

тест Є. Шострома, Мотивація успіху та страх невдач Елерса). Портфоліо 

Х. Рензуллі як один із ефективних методів виявлення обдарованих 

особистостей. Сучасні тестові методики ІОД НАПН України. Розробка 

технологій вивчення обдарованих дітей. Прикладні сучасні дослідження 

особливостей обдарованої людини. 
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Тема 6. Корекційно-розвивальна робота з обдарованими дітьми 

різних вікових категорій 

Корекція страхів та тривоги обдарованих дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Розвиток творчої обдарованості особистості. 

Розвиток когнітивної сфери обдарованої особистості. Розвиток мотиваційної 

сфери обдарованих. 

Тема 7. Психологічні особливості навчання та підготовки вчителів 

до роботи з обдарованими дітьми та їх сім'єю. 

Загальні питання навчання і виховання обдарованих дітей. Існуючі 

моделі навчання обдарованих дітей. Психологічна підготовка батьків і 

вчителів до роботи з обдарованими дітьми. Сучасні системи та технології 

підтримки, розвитку загальної обдарованості дітей та підлітків в умовах 

шкільного навчання. 

Тема 8. Психологічний портрет обдарованої особистості. Виявлення 

обдарованого досліджуваного (допустима знаменита обдарована 

особистість); короткий опис біографії обдарованої особистості; опис 

психологічних негативних та позитивних рис особистості за рахунок 

спостереження чи психологічних особистісних методик; визначення 

психотипу особистості загалом; опис типу вербальної та невербальної 

комунікації обдарованої особистості; визначення основного виду 

обдарованості за рахунок методу спостереження та психодіагностичних 

методик; опис основних зовнішніх (фізіогномічних) рис обличчя; аналіз 

підпису; оформлення та захист презентації. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

 
Усього 

у тому числі 

Л Пр. 

(сем) 

Інд СР 

1 2 3 5 6 7 

Модуль 1. Психологічні особливості обдарованості та обдарованої 

особистості, її зміст в системі наукового знання 

Тема 1. Вступ до  психології 

обдарованості та  обдарованої 
особистості 

 

10 
 

2 
 

2 
  

4 

Тема 2.  Генезис обдарованості. 
Сучасні психологічні проблеми 
вивчення обдарованості та 
обдарованої особистості 

 
10 

 
2 

 
2 

  
4 
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Тема 3. Психологічні складові 
обдарованості: інтелект, творчість, 
мотивація 

 

10 
 

2 
 

2 
  

6 

Тема 4. Види обдарованості 10 2 2  6 

Разом за модулем 1 40 8 8  20 

Модуль 2. Психологічний супровід та психологічна допомога 
обдарованим дітям і учасниками навчально-виховного процесу 

Тема 5. Психологічні методи 
дослідження обдарованості 

10 2 2  6 

Тема 6. Корекційно-розвивальна 
робота з обдарованими дітьми 
різних вікових категорій 

 

10 
 

2 
 

2 
  

6 

Тема 7. Психологічні особливості 
навчання та підготовки вчителів до 
роботи з обдарованими дітьми та їх 
сім'ями 

 
10 

 
2 

 
2 

  
8 

Тема 8. Психологічний портрет 
обдарованої особистості 

20 2 -  20 

Разом за модулем 2 
50 8 6  40 

Усього годин 90 16 14  60 

 

Теми семінарських занять 

№ 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до психології обдарованості та обдарованої 

особистості 

2 

2 Генезис обдарованості. Сучасні психологічні проблеми 

вивчення обдарованості та обдарованої особистості 

2 

3 Психологічні складові обдарованості: інтелект, творчість, 

мотивація 

2 

4 Види обдарованості 2 

5 Психологічні методи дослідження обдарованості 2 

6 Корекційно-розвивальна робота з обдарованими дітьми 

різних вікових категорій 

2 

7 Психологічний портрет обдарованої особистості - 

8 Психологічні особливості навчання та підготовки вчителів 

до роботи з обдарованими дітьми та їх сім'ями 

2 

 Разом 14 
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6. Теми практичних занять (не передбачається). 

 
7. Теми лабораторних занять (не передбачається). 

 
8. Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія 

обдарованості та обдарованої особистості» спрямовано на поглиблення 

теоретичних та практичних знань, розвиток самостійного мислення і набуття 

вмінь опрацювання наукової літератури, застосування набутих знань на 

практиці, що сприятиме формуванню професійної компетентності майбутніх 

фахівців з вищою освітою. 

 
Завдання для самостійної роботи аспірантів відповідно до теми заняття 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Вступ до психології обдарованості та обдарованої 

особистості 

4 

2 Генезис обдарованості. Сучасні психологічні проблеми 

вивчення обдарованості та обдарованої особистості 

4 

3 Психологічні складові обдарованості: інтелект, творчість, 

мотивація 

6 

4 Види обдарованості 6 

5 Психологічні методи дослідження обдарованості 6 

6 Корекційно-розвивальна робота з обдарованими дітьми 

різних вікових категорій 

6 

7 Психологічний портрет обдарованої особистості 20 

8 Психологічні особливості навчання та підготовки вчителів 

до роботи з обдарованими дітьми та їх сім'ями 

8 

 Разом 60 

Від аспірантів вимагається: 

1. Ведення тематичного словника. 

2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається 

самостійно (план-конспект, опорний конспект, тези, таблиця, схема тощо). 

Список рекомендованої літератури до кожної теми можна доповнити 

науковими джерелами, які аспірант підібрав самостійно. Доцільно 

порівнювати виклад (або зміст) матеріалу з визначеного питання у різних 

джерелах. 
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3. Застосовувати сучасні технічні засоби і прикладні програмні 

продукти під час виконання дослідження. 

4. Застосовувати знання фундаментальних основ, проблем і тенденцій 

різних видів роботи з обдарованими дітьми та їх сім’ями. 

5. Виконати завдання на розвиток й оцінку власної навчально- 

професійної діяльності, визначення рівня сформованості професійної 

компетентності. 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з навчальної 

дисципліни «Психологія обдарованості та обдарованої особистості» – це вид 

науково-дослідної роботи аспіранта, яка містить результати дослідницького 

пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності і 

практичної підготовки. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

із навчальної дисципліни, удосконалення навичок самостійної навчально- 

пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми 

курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 

лекційних, семінарських та практичних занять і охоплює декілька тем або 

один із змістових блоків дисципліни. 

Аспірант повинен обґрунтувати психологічний портрет обдарованої 

особистості з урахуванням такої структури ІНДЗ: виявлення обдарованого 

досліджуваного (допустима знаменита обдарована особистість, яку обере 

аспірант); короткий опис біографії обдарованої особистості; опис 

психологічних негативних та позитивних рис особистості за рахунок 

спостереження чи психологічних особистісних методик; визначення 

психотипу особистості загалом; опис типу вербальної та невербальної 

комунікації обдарованої особистості; визначення основного виду 

обдарованості за рахунок методу спостереження та психодіагностичних 

методик; опис основних зовнішніх (фізіогномічних) рис обличчя; аналіз 

підпису; оформлення та захист презентації. 

Рекомендована науково-практична розробка ІНДЗ представлена у табл. 9.1. 
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Таблиця 9.1 

Критерії оцінювання наукового дослідження у вигляді наукової 

розробки 

 

№ 

п/п 

 

 

Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість 

балів за 

кожним 

критерієм 

1. Завдання 1. Виявити обдарованого досліджуваного. 

Дуже коротко описати біографію обдарованої 

особистості (можна взяти історичну постать, яка має 

одну з різновидів обдарованості). 

2 

2. Завдання 2. Описати психологічні негативні риси 

особистості (за рахунок спостереження чи 

психологічних особистісних методик). 

2 

3. Завдання 3. Описати позитивні риси особистості. 2 

4 Завдання 4. Визначити психотип особистості загалом. 

Наприклад, логіко-інтуїтивний екстраверт, конформний 

психотип, гіпертимний і т.д. 

5 

5. Завдання 6. Описати тип вербальної комунікації 

обдарованої особистості. 

3 

6. Завдання 7. Описати тип невербальної комунікації 

обдарованої особистості. 

3 

7. Завдання 5. Визначити основний вид обдарованості, 

аргументуючи його – це одне з основних завдань. Бажано 

для цього завдання обрати кілька психодіагностичних 

методик для визначення відповідного виду 

обдарованості. 

7 

8. Завдання 8.Описати основні зовнішні (фізіогномічні) 

риси обличчя. Також, для цього завдання потрібно 

скачати декілька фото обличчя в різних варіаціях. 

8 

9. Завдання 9. Здійснити аналіз підпису. 5 

10. Завдання 10. Психологічний портрет оформити в 

вигляді презентації (Microsoft PowerPoint), яку 

потрібно захищати усно на семінарському занятті. 

2 

11. Завдання 11. Захист презентації. 

До оцінювання презентації буду враховувати візуальну 

складову презентації, словесну вірогідну (правдиву) 

аргументацію, зацікавленість до презентації 

(мотиваційний аспект). 

5 

Разом 44 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень аспірантів з вибіркової дисципліни 

«Психологія обдарованості та обдарованої особистості». 
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10. Методи навчання 

І група методів 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

 словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

 наочні методи – ілюстрація, демонстрація; 

 практичні методи: вправи, практичні роботи; 

 індуктивні методи; 

 дедуктивні методи; 

 репродуктивні методи; 

 творчі методи.  

ІІ група методів 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.  

ІІІ група методів 

Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

IV група методів 

Бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 
 

11. Методи контролю 

Оцінювання ІНДЗ, тестовий контроль успішності аспірантів 
 

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти 
 

Т1* Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ** Разом 

7*** 7 7 7 7 7 7 7 44**** 100 

Примітка: * Т1, Т2 … Т8 – теми. 

**ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

***7 – максимальна сума балів, яку можна набрати за тему. 

****44 – максимальна сума балів, яку можна набрати за виконання ІНДЗ.  

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 
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13. Aaron D. Gresson. David G. Carter Sr. In Search of the Potentially Gifted: 

Suggestions for the School Administrator. 2010. URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00098655.1977.9959190?journalCo 

de=vtch20 

14. Джой Пол Гілфорд – психолог. URL: 

https://www.psychologies.ru/profile/djoy-pol-gilford-245/ 

15. Теорія інтелекту Стернберга (ВВП). 2007. URL: 

http://psychologis.com.ua/teoriya_intellekta_sternberga_vvp.htm 

 

15. Запитання для контролю знань аспірантів 

1. Основні категорії: обдарованість, талант, геніальність, задатки, 

здібності, загальні здібності, спеціальні здібності. 

2. Характеристика основних теоретичних підходів до дослідження 

психологічних проблем обдарованості. 

3. Завдання й значення курсу «Психології обдарованості та обдарованої 

особистості». 

4. Актуальність вивчення психологічних проблем обдарованості. 

5. Прояв обдарованості у різні вікові періоди (дошкільний, молодший 

шкільний вік, підлітковий період, старшокласник). 

6. Проблема розвитку творчих здібностей, обдарованості, таланту, 

здібностей. 

7. Сучасні підходи та прикладні дослідження до проблеми 

обдарованості. 

8. Вік та прояв специфічної обдарованості. 

9. Загальний аналіз новітніх концепцій обдарованості. 

10. Системно-стратегічний підхід до вивчення обдарованості. 

11. Типологія обдарованої особистості. 

12. Інтелект: загальна характеристика. 

13. Концепції інтелекту Дж. Гілфорда. 

14. Модель інтелекту обдарованості Дж. Рензуллі. 

15. Співвідношення між інтелектом, мисленням, розумом, творчістю, 

обдарованістю. 

16. Модель Блума «Таксономія цілей навчання». 

17. Визначення загальних та спеціальних здібностей за Дружининим В.Н.  

https://eric.ed.gov/?id=EJ1024419
https://www.tandfonline.com/author/Gresson%2C%2BAaron%2BD
https://www.tandfonline.com/author/Carter%2C%2BDavid%2BG%2BSr
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00098655.1977.9959190?journalCode=vtch20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00098655.1977.9959190?journalCode=vtch20
https://www.psychologies.ru/profile/djoy-pol-gilford-245/
http://psychologis.com.ua/teoriya_intellekta_sternberga_vvp.htm
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18. 18. Поняття «творчий потенціал». 

19. Прояв творчого потенціалу в різних видах діяльності. 

20. Співвідношення творчого потенціалу та обдарованості. 

21. Творча обдарованість. 

22. Дослідження творчої обдарованості. 

23. Теоретичні сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних психологів до 

вивчення творчого потенціалу. 

24. Особистість. Структура особистості. 

25. Мотиви в структурі особистості. 

26. Роль мотивації в прояві обдарованості. 

27. Концепція творчої обдарованості (А.М. Матюшкін). 

28. Концепція вікової обдарованості (Н.С.Лейтес). 

29. Діапазон прояву специфічної обдарованості. 

30. Види обдарованості. 

31. Наукова обдарованість. 

32. Технічна обдарованість. 

33. Спортивна обдарованість. 

34. Інші види обдарованості (організаторська, управлінська, військова, 

підприємницька та ін.). 

35. Прояв різних видів обдарованості у різні вікові періоди. 

36. Психодиагностичні тестові методики і технології дослідження 

обдарованості. 

37. Сучасні тестові методики. 

38. Розробка психологічних технологій вивчення обдарованих дітей. 

39. Прикладні сучасні дослідження особливостей обдарованої людини. 

40. Корекція страхів та тривоги обдарованих дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

41. Розвиток творчої обдарованості особистості. 

42. Розвиток когнітивної сфери обдарованої особистості. 

43. Розвиток мотиваційної сфери обдарованих. 

45. Загальні питання навчання і виховання обдарованих дітей. 

46. Існуючі моделі навчання обдарованих дітей. 

47. Психологічна підготовка батьків і вчителів до роботи з 

обдарованими дітьми. 

48. Сучасні системи та технології підтримки, розвитку загальної 

обдарованості дітей та підлітків в умовах шкільного навчання. 

49. Структура психологічного портрету обдарованої особистості. 

50. Аналіз підписів творчих психотипів особистості. 
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Тестовий контроль знань аспірантів 

1. Для того, щоб скласти психологічний портрет обдарованої 

особистості, яку із складових не бажано враховувати? 

А) психотип особистості 

Б) вид обдарованості 

В) рівень педагогічної направленості  

Г) аналіз підпису. 

 

2. Хто з запропонованих вчених вважає інтелект вродженою властивістю 

особистості? 

а) Ф. Гальтон 

б) Г. Гарднер 

в)   Б. Цуканов. 

 

3. Який з запропонованих типів інтелекту обумовлений тим, що людина в 

соціальних контактах з людьми знаходить різні виходи із складних ситуацій? 

а) емоційний інтелект  

б) соціальний інтелект 

 в) фізичний інтелект. 

 

4. Хто із запропонованих вчених досліджував обдаровану еліту нації?  

а) Ф. Гальтон 

б) Г. Гарднер 

в) Ф.Якобсон. 

 

5. За шкалою Стенфорда-Біне інтелектуально-обдаровані набирають 

коефіцієнт IQ більший ніж: 

а) 120 

б) 140 

в) 160. 

 

6. Хто з учених для вимірювання інтелекту взяв за основу критерій швидкості 

часу на виконання завдань? 

А) С.Романюк 

Б) К. Густов В) 

Б. Цуканов. 

 

7. Теорія інтелекту Ч. Спірмена не базується на якому із запропонованих 

факторів? 

А) індивідуальних особливостей 

 Б) загального інтелекту 

В) соціального інтелекту. 

 

8. «Рідинний інтелект» за Р. Кеттеллом залежить від:  

9. а) соціального фактору 

б) генетичного 
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в) виховного 

г) психологічного. 

 

10. Який із типів виконавчих структур управління не включено до теорії 

інтелекту Роббі Кейса? 

а) креативні структури 

б) розмірні структури 

в) сенсомоторні структури  

г) векторні структури. 

 

11. Який із запропонованих рівнів не описує теорія інтелекту Паскуаль- 

Леоне? 

А) розумова сила  

Б) розумовий зміст 

В) розумовий процес 

 

12. Який із запропонованих періодів не описує теорія інтелекту Жана 

Піаже? 

а) стадія вищих психічних функцій 

 б) сенсомоторна стадія 

в) стадія конкретних операцій  

г) стадія формальних операцій. 

 

13. Теорія Г. Гарднера описує інтелектуальні здібності: 

14.  а) зрілої особистості 

б) дитячого віку 

в) похилого віку. 

 

15. Екзистенційний тип інтелекту за Г. Гарднером: 

А) характеризується світоглядом, буттєвим існування людини 

Б) характеризується міжособистісними контактами та взаємодією з людьми 

В) характеризується вирішенням складних математичних завдань. 

 

16. За дослідженнями Дж. Стенлі, перевага чоловіків над жінками в рівні 

розвитку інтелектуальних здібностей виражається: 

А) відношенням 2: 1 

Б) відношенням 1: 1 

В) відношенням 3: 1. 

 

17. У жінок більш розвинені які здібності?  

А) перцептивні 

Б) зорово-просторові. 

 

18. У дівчаток в дошкільному віці більш розвинені які здібності? 

 А) мовленнєві 

Б) математичні. 
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19. За дослідженнями Лінна більш інтелектуально-здібними являються:  

А) африканці 

Б) європейці 

В) східні азіати. 
 

20. Тест Векслера включає такі шкали інтелекту:  

А) Вербальну та невербальну 

Б) конвергентну та дивергентну  

В) психоемоційну та соціальну. 
 

21. За рахунок тесту Векслера можна дослідити: 

а) дошкільний та молодший шкільний вік  

б) підлітковий та юнацький вік 

в) середню та пізню зрілість 

 г) всі відповіді вірні. 
 

22. Тест КОЗ вимірює: 

А) комунікативні здібності  

Б) організаційні здібності  

В) всі відповіді вірні. 
 

23. Тест КОТ вимірює: 

А) загальні здібності 

Б) музичні здібності 

В) спеціальні здібності. 
 

24. До психологічних складових обдарованості не належить:  

А) інтелект, 

Б) творчість 

В) мотивація 

Г) соціальна адаптація. 
 

25. Які психологічні якості не належать до творчо обдарованої 

особистості? 

А) креативність  

Б) ерудованість  

В) консертватизм 

 Г) радикалізм 

Д) естет. 
 

26. Які психологічні якості не належать до інтелектуально обдарованої 

особистості? 

А) інтелект 

Б) ерудованість  

В) консертватизм 

 Г) радикалізм 

Д) творчість. 


