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Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Психологія обдарованості» 

Варіант №1. 

 

Обрати вірну відповідь: 
 

1. Здібності пов’язані з задатками: 

А) здібності і задатки – одне й теж саме; 

Б) здібності можна оцінити, про задатки можна лише здогадуватися; 

В) передумовою розвитку здібностей виступають задатки. 

Відповідь ____________. 

2. Діти з прискореним віковим розвитком, які з віком стають «посередні» 

називаються: 

А) «вундеркінди»; 

Б) «Діти Індиго»; 

В) «антивундеркінди». 

Відповідь ____________. 

3. Тип обдарованості, коли дитина добре засвоює навчальний матеріал з 

тих предметів, які вимагають глибокого аналізу навчального матеріалу 

та його філософського осмислення називається: 

А) інтелектуальний тип обдарованості; 

Б) академічний тип обдарованості; 

В) креативний тип обдарованості. 

Відповідь ____________. 

4. Тип обдарованості, коли дитина виявляє нестандартне мислення під 

час розв’язання завдань називається: 

А) інтелектуальний тип обдарованості; 

Б) академічний тип обдарованості; 

В) креативний тип обдарованості. 

Відповідь ____________. 
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5. Схему як сенсомоторний еквівалент поняття розглядає: 

А) Ж. Піаже; 

Б) З. Фройд; 

В) Г. Роум. 

Відповідь ____________. 

6. Освоєння простору на папері і відчуття краю в нормі виникає у дитини: 

А) з двох до трьох років; 

Б) з одного до двох років; 

В) з трьох до чотирьох років. 

7. Зображення людини з непропорційно великою головою зберігається у 

дітей: 

А) до п’яти років; 

Б) до семи років; 

В) до десяти років. 

Відповідь ____________. 

8 Перші спроби дитини побудувати на папері систему просторових 

координат, яка організує картину світу має назву: 

А) рентгенівський стиль; 

Б) фризова композиція; 

В) дитячий егоцентризм. 

Відповідь ____________. 

 

9. Психогенетичний підхід до дослідження проблем обдарованості 

полягає у: 

А) психометрії інтелекту і когнітивних функцій; 

Б) вивченні генотипних та середовищних детермінант розвитку інтелекту та 

когнітивних функцій; 

В) вивченні кореляційних залежностей між успішністю розв’язання 

інтелектуальних завдань і показниками функціонування окремих структур 

ЦНС. 

Відповідь ____________. 

10.  «Якісний підхід» до обдарованості, реалізований в ідеї «профільної 

диференціації» (математичні, мовні школи) представлений у роботах: 

А) Б.М. Теплова; 

Б) В.Н. Дружиніна; 

В) Д.Б. Богоявленської. 

Відповідь ____________. 
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11. Чинники, що впливають на емоційну сферу і вразливість обдарованих 

дітей: 

А) перфекціонізм (прагнення до досконалості); 

Б) нетерпимість до дітей, що стоять нижче їх розумового розвитку; 

В) обидві відповіді вірні. 

Відповідь ____________. 

12. Рівень діагностики обдарованості, який передбачає розробку 

діагностичних процедур у відповідності до сформованої концепції має 

назву: 

А) методичний рівень; 

Б) теоретичний рівень; 

В) практичний рівень . 

Відповідь ____________. 

13. Які наслідки виховання обдарованих дітей можливі за таким 

батьківським атитюдом: «Моя дитина ненормальна, їй складно з 

однолітками. Я не хочу, щоб вона була нещасливою»? 

А) талант може бути «заритий у землю»; 

Б) може сформуватися позитивна Я-концепція одарованої дитини; 

В) у дитини може розвиватися прагнення завжди бути першою. 

Відповідь ____________. 

14. Які наслідки виховання обдарованих дітей можливі у випадку, коли 

батьки заохочують обдарованих дітей до діяльності, в якій діти не 

виявляють великих успіхів?  

А) обдаровані діти навчаться бути толерантними; 

Б) у обдарованих дітей буде сформована занижена самооцінка; 

В) у обдарованих дітей буде сформована агресивність. 

Відповідь ____________. 

15. Про які особливості розвитку обдарованої дитини йдеться у запиті 

вчителя до психолога: «Так начебто дитина здібна, але якби не від світу 

цього… Літає…»:  

А) адаптація у обставинах, що змінюються; 

Б) позашкільна спрямованість дитини; 

В) почуття комфорту на уроці. 

Відповідь ____________. 
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16. Людина, яка має дуже високий рівень розвитку здібностей до певної 

спеціальної діяльності, при чому ці здібності вже значною мірою 

встигли реалізуватися у конкретних суспільно значущих продуктах 

називається: 

А) обдарована особистість; 

Б) талановита особистість; 

В) геніальна особистість. 

Відповідь ____________. 

17. Вплив сонячної активності на здібності людини та сезонність 

народження обдарованих людей досліджував: 

А) Є.С. Виноградов; 

Б) А.Ф. Лазурський; 

В) В.В. Рибалка. 

Відповідь ____________. 

18. Культ генія з притаманним йому творчим началом зростає в епоху: 

А) Античності; 

Б) Відродження; 

В) Просвітництва. 

Відповідь ____________. 

19. Як називаються теорії, які розглядаючи проблему геніальності, роблять 

акцент швидше на мотиваційних, ніж на інтелектуальних 

характеристиках? 

А) патологічні теорії; 

Б) психоаналітичні теорії; 

В) теорія якісної переваги. 

Відповідь ____________. 

20. Для геніїв притаманні такі риси характеру: 

А) поступливість; 

Б) слухняність; 

В) почуття гумору. 

Відповідь ____________. 

21. Методи арт-терапії ефективні для клієнтів, орієнтованих на: 

А) безконфліктне спілкування; 

Б) емоційно-образне переживання конфлікту; 

В) раціональне вирішення конфлікту. 

Відповідь ____________. 
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22. Найбільш ефективною для розвитку соціальних та комунікативних навичок 

є: 

А) вербальна арт-терапія; 

Б) індивідуальна арт-терапія; 

В) групова арт-терапія. 

Відповідь ____________. 

23. Техніка зображувальної арт-терапії, що полягає у малюванні на гладкій 

поверхні скла і його перенесенні на лист паперу шляхом притискання має назву: 

А) «Монотипія»; 

Б) «Герб»; 

В) «Мандала». 

Відповідь ____________. 

24. На думку представників патопсихологічної теорії геніальності на депресії 

хворів: 

А) М. В. Гоголь; 

Б) П.І. Чайковський; 

В) В. Ван Гог. 

Відповідь ____________. 

25. Талановиті люди без патологій найчастіше зустрічаються серед: 

А) вчених; 

Б) політиків; 

В) філософів (мислителів). 

Відповідь ____________. 

26. Важливим компонентом роботи арт-терапевтичної групи виступає:  

А) авторитарна атмосфера; 

Б) вибір арт-терапевтом дієвих арт-терапевтичних методик без урахування 

побажання клієнта; 

В) індивідуальна творчість. 

Відповідь ____________. 

27.  Техніка зображувальної терапії, що передбачає створення симетричного 

малюнку у вигляді кола з вираженим центром, де людина малює свій внутрішній 

світ має назву: 

А) «Мандала»; 

Б) «Колаж»; 

В) «Монотипія» . 

Відповідь ____________. 

28.  Розв’яжіть задачу. Відповідь обґрунтуйте. 

 Чи доцільно створювати спеціальні класи чи школи для обдарованих дітей? З 

якими проблемами особистісного розвитку дитини це може бути пов’язано? 

 

Розробник: кандидат психол. наук,  доцент    Доценко Л.В. 


