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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни “Психологія 

обдарованості” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення 

та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», 

введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі практичної 

психології.  

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретико – 

методологічних знань психології творчості, особливостей роботи з 

обдарованими дітьми та їх батьками, закономірностей перебігу творчого 

процесу талановитих та геніальних людей, характеристик особистості 

творчих людей та їх душевні негаразди, умов і закономірностей розвитку 

творчого потенціалу особистості, а також у формуванні та реалізації 

інтегративних інтелектуальних умінь і практичних навичок у майбутній 

професійній діяльності. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: розкриття теоретико-

методологічних основ психології творчості; виявлення творчих здібностей 

людини на різних етапах її шляху до особистісної зрілості; оволодіння 

вміннями роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю; 

формування продуктивних знань та вмінь у використанні 

психодіагностичного та розвивального інструментарію. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- предмет та завдання психології обдарованості; 

- основні поняття та категорії дисципліни, необхідні для професійної 

діяльності психологів; 

- загальну характеристику рівнів розвитку творчих здібностей; 

- індивідуальні відмінності у творчих здібностях і продуктах творчості 

обдарованих, талановитих та геніальних людей; 

- провідні теорії та концепції навчання і розвитку обдарованих дітей та 

молоді. 

Вміти: 

- розкривати зміст основних понять психології обдарованості, давати їх 

визначення;  

- використовувати психодіагностичні методики для вивчення творчих 

здібностей та креативності особистості; 

- практично впроваджувати основні принципи та методи розвитку 

творчих вмінь особистості; 
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- надавати рекомендації батькам щодо навчання та виховання 

обдарованих дітей. 

           Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля, а саме:  

- навчального модуля №1 «Психологічні основи обдарованості».  

Навчальна дисципліна «Психологія обдарованості» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Загальна психологія», «Вікова психологія», 

«Диференціальна психологія», «Психодіагностика» та є базою для вивчення 

таких дисциплін, як: «Практикум з групової психокорекції», «Арт-терапія» та 

інших. 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 " Психологічні основи обдарованості "  

 

Тема 2.1.1. Психологія обдарованості як навчальна дисципліна. 

Поняття обдарованості та її загальні характеристики. Предмет та завдання 

навчальної дисципліни “Психологія обдарованості”. Основні поняття та 

категорії дисципліни. Загальна характеристика рівнів розвитку творчих 

здібностей. Особливості розвитку творчих здібностей особистості на різних 

вікових етапах. Принципи роботи з обдарованими дітьми. 

Тема 2.1.2. Психологія дитячої творчості. 

Загальна характеристика дитячої творчості. Фактори, що впливають на 

вираженість творчих здібностей дітей. Особливості дитячої художньої 

творчості. Музика у дитячій творчості. Літературна творчість дітей. Ігри та 

творчість дітей. 

Тема 2.1.3. Обдарована дитина. 

Загальна характеристика обдарованої дитини. Теорії обдарованості. 

Різновиди обдарованості. Діагностика обдарованої дитини. Феномен 

“вундеркінда”. Діти Індиго, їх психологічні особливості та прояви творчості. 

Тема 2.1.4. Методи навчання та розвитку обдарованих дітей. 

Соціально-психологічні проблеми дитячої обдарованості. Методи 

психолого – педагогічної роботи з батьками обдарованих дітей. Форми 

навчально-розвивальної роботи з обдарованими дітьми. Робота з 

обдарованими дітьми у концепції структури людського інтелекту Дж. 

Гілфорда. “Три види збагачення навчальної програми” в рамках концепції 

людського потенціалу Дж. Рензуллі. Розвиток творчих здібностей за 

методикою Нікітіних. 

Тема 2.1.5. Психологічний портрет талановитої особистості. 

 Поняття “талант” та “талановита особистість” у психології. 

Психогенетика про вроджене і набуте в таланті. Еноргопотенціал у структурі 
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таланту. Талант та воля. Емоції в житті талановитої особистості. Творчий 

шлях талановитих людей. 

Тема 2.1.6. Природа геніальності. 

Культурно-історичні передумови виникнення геніальності. Теорії 

геніальності. Особистість генія. Індивідуальність “математика” та 

“літератора”. Особливості творчого мислення. Психопатологія геніїв. 

Тема 2.1.7. Творча активність і хвороба. 

Творча діяльність людей з особливими потребами. Художня творчість 

людей, хворих на маніакально-депресивний психоз. Малюнки хворих на 

шизофренію. Художні здібності людей, що мають ушкодження правої або 

лівої півкулі головного мозку. Взаємозв’язок творчої активності і розладів 

мислення. Діагностика психічних відхилень та емоційних розладів за 

допомогою проективних методик.  

Тема 2.1.8. Терапія творчістю. 

Арт-терапевтичні методи роботи з клієнтами. Принципи та 

організаційні процедури у арт-терапевтичній роботі. Теорія та практика 

ігротерапії. Основи казкотерапії. Загальна характеристика танцювальної та 

музикотерапії. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей особистості 

засобами арт-терапії. 
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