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Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Психологія обдарованості та обдарованої особистості» є 

нормативною навчальною дисципліною в структурі базової 

педагогічної освіти і поряд з іншими курсами закладає основи 

професійної підготовки здобувачів освіти ОП «Освіта та розвиток 

обдарованої особистості». Робочою програмою дисципліни 

«Психологія обдарованості та обдарованої особистості» передбачається 

ознайомлення аспірантів в історичній ретроспективі з теоретичними 

підходами до з’ясування суті психології обдарованості; розкриттям 

сучасних теорій обдарованості в психологічному контексті; типовими 

психічними якостями обдарованих дітей різних вікових категорій; з 

диференціацією етнічних, статевих та вікових відмінностей серед 

обдарованої особистості; неординарними здібностями обдарованої 

особистості; психологічними факторами розвитку обдарованості; з 

розвитком психіки та протікання психічних процесів, що впливає на 

рівень розвитку обдарованої особистості; з проектуванням даних 

психічного розвитку обдарованості на площину академічних та 

професійних досягнень особистості; з валідними і надійними 

психологічними методами та методиками виявлення обдарованих дітей 

різних вікових категорій; зі створенням психологічного клімату для 

ефективного розвитку обдарованої особистості; умінням створювати 

психологічний портрет обдарованої особистості. 
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Мета викладання 

дисципліни 

Надання аспірантам теоретико-методологічних  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 негараздів, умов і закономірностей розвитку 

потенціалу особистості, а також у формуванні та реалізації інтегративних 

інтелектуальних умінь і практичних навичок у майбутній професійній 

діяльності. 

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. 

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. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

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 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. 

Структура 

навчальної 

дисципліни Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 

у тому числі 

Л Пр. 

(сем) 

Ін

д 

Срс 

1 2 3 5 6 7 

Змістовий 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 

Тема 3. Психологічні складові 

обдарованості: інтелект, творчість, 

мотивація 
10 2 2  6 

Тема 4. Види обдарованості 
10 2 2  6 

Разом за змістовим модулем 1 40 8 8  20 

Змістовий 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 змістовим модулем 2 50 8 6  40 

Усього годин 90 16 14  60 
 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Змістовний 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 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). 

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. 

Змістовний модуль 2.  

Психологічний супровід та психологічна допомога обдарованим 

дітям і учасниками навчально-виховного процесу 

Тема 5. 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 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. 

Контроль і 

оцінювання 

результатів     

навчання 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання          

Основними принципами оцінювання результатів опанування 

навчальної          дисципліни є: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, 

критеріїв і шкал оцінювання результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної 

дисципліни здійснюється систематично, за кожною темою); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей 

і результатів навчання відповідно до вимог освітньо-наукової 

програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка 

відповідно до зусиль, затрачених здобувачем PhD, дотриманням ним 

вимог академічної доброчесності та реальних результатів навчання); 

педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук 

особистісних ресурсів здобувача PhD у контексті успішного 

опанування навчальної дисципліни, стимулювання нових досягнень у 

навчальній роботі). 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

здобувача PhD при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів, є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення в практиці 

професійної діяльності під час розв’язання індивідуально- 

дослідницьких завдань, здійснювати аналіз ситуацій педагогічної  

взаємодії з метою її вдосконалення та корекції. 

Оцінювання результатів навчання аспірантів у формі заліку 

здійснюється за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною 

шкалою. 



 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 

іспиту 

90-100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
Незадовільно 01-34 F 

 

  

Політика 

навчальної 

дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Учасники освітнього процесу у своїй академічній діяльності мають 

дотримуватись академічної доброчесності з усіх питань цього курсу; 

посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримуватись норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; дотримуватись загальноприйнятих 

морально-етичних норм і правил поведінки. 

Порушення академічної доброчесності тягне за собою академічну 

відповідальність. 

Політика щодо відвідування занять 

Відвідування лекцій та семінарських занять з курсу є обов’язковим, воно 

забезпечує краще розуміння матеріалу, дає можливість простежити 

зв’язок між теоретичною інформацією та її прикладним аспектом, 

сформувати систему знань та ґрунтовно підготуватись до іспиту. 

За об’єктивних причин (хвороба, стажування тощо) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

викладачем навчальної дисципліни). 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Відтермінування здачі завдань самостійної роботи (презентація, 

реферат, есе), у випадках вагомої причини, може бути дозволене за 

умови надання необхідної документації. 

Відтермінування складання заліку та іспиту у випадку вагомих 

причин та їх документального підтвердження може бути дозволене за 

умови погодження у науково-організаційному відділі Інституту. 

Проведення навчальних занять, терміни та умови виконання навчальних 

завдань можуть бути адаптовані до запитів здобувачів освіти із 

документально підтвердженими особливими потребами. 

Відповідальністю здобувача освіти залишається вчасне надання таких 

документів. 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Аспіранти беруть активну участь у всіх видах діяльності на заняттях, 

виконують навчальні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної 

програми, активно включаються і за потреби ініціюють спільну 

(групову роботу) під час семінарських занять. Спілкування учасників 

освітнього процесу відбувається на засадах партнерських стосунків, 

взаємодопомоги, толерантності та взаємної поваги. 
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