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ВСТУП 

Програми вивчення нормативної навчальної дисципліни «Робота з 

обдарованими дітьми», складена к.пед.н., доцентом Олексюк О.Є. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 012 

Дошкільна освіта. 

Робота з обдарованими дітьми є проблемою комплексною, яка вимагає 

дотримання сукупності вимог до правильного проектування та моделювання 

різних видів діяльності. Насамперед тих, які відповідають рівню 

обдарованості дітей та реалізують завдання роботи з ними. 

Виявлення інтересів дітей, їх подальший розвиток і підтримка 

допитливості в пізнанні багатогранності навколишнього світу стає одним із 

пріоритетних завдань дошкільної освіти кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Про це свідчать зміст Закону України “Про дошкільну освіту”, “Базовий 

компонент дошкільної освіти” та інші документи, в яких розвиток творчих 

здібностей розглядається першочерговим завданням на найближчі 

десятиліття. 

Вирішення актуальних аспектів проблеми (виокремлення певних 

характеристик обдарованості та виявлення інтелектуального й творчого 

потенціалу особистості; вивчення взаємодії творчого потенціалу та його 

структурних компонентів; окреслення змісту освіти; визначення низки 

педагогічних умов стимулювання обдарованості в різних видах діяльності 

дошкільників, налагодження тісної співпраці педагогів з їхніми батьками) 

потребує розробки, обґрунтування та практичної апробації новітніх 

технологій освітнього процесу.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія роботи з 

обдарованими дітьми дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах, 

форми і методи організації роботи з обдарованими дітьми. 

Міждисциплінарні звʼязки: педагогіка, дошкільна педагогіка, 

психологія загальна, психологія дитяча, психологія педагогічна, педагогічні 

технології, анатомія та фізіологія людини. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу « Робота з обдарованими дітьми» полягає в формуванні 

професійно-педагогічної компетентності майбутніх вихователів, 

організаторів дошкільної освіти із проблеми обдарованості дошкільників на 

основі диференціації і різнорівневого підходу при організації навчання і 

виховання дітей дощкільного віку. 

Основними завданнями курсу є ознайомлення студентів із проблемою 

обдарованості, станом її вирішення в Україні; сприяння процесу оволодіння 

студентами основами знань про природу обдарованості дитини, види і типи 

обдарувань дитини дошкільного віку; розуміння основних закономірностей й 

умовам сприятливого психолого-педагогічного розвитку обдарованих дітей, 

вироблення вмінь застосовувати різноманітні стратегії, методи, прийоми для 

розвитку здібностей дитини; формування умінь і навичок діагностики 

здібностей, творчого потенціалу, сфери розвитку обдарованості дитини; 

формування здатності і готовності до дослідно-експериментальної діяльності 



з проблеми обдарованості особистості, а також до діагностування 

обдарованості дошкільників та розробки програм їх індивідуального 

розвитку; формування педагогічно-професійної компетенції вихователів-

методистів з проектування розвивального середовища, планування, 

організації, координування розвивальної діяльності з обдарованими дітьми 

дошкільного віку в умовах ДНЗ та в сім’ї; з психолого-педагогічного 

консультування обдарованих дітей-дошкільників та їх батьків; з розроблення 

та презентування методичних матеріалів для вихователів-методистів, 

вихователів та батьків щодо розвитку дитячих обдарувань у дошкільному 

віці. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації ОК-1  

Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти ОК-2 

Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю ОК-3 

Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ ОК-4 

Здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

дошкільному навчальному закладі ОК-9 

Здатність  цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології 

навчання і виховання дітей дошкільного віку ОК-10 

ІІ. Фахові:  

Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства ПК-1 

Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах ПК -2 

Здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах ПК-3 

Здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології в 

навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу ПК-6 

Здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає 

ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння 

професійній деформації ПК-7 

Здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснювати педагогічні впливи на 

дитину ПК-9 

Здатність до вивчення та впровадження кращого передового 

педагогічного досвіду ПК-10 

 



Здатність планувати, організовувати  і реалізовувати пізнавальні, 

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному 

навчальному закладі ПК-11 

Здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного 

віку ПК-12 

Здатність аналізувати програмно-методичні матеріали для дошкільних 

навчальних закладів ПК-13 

Здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових 

групах дошкільного навчального закладу ПК-14 

Здатність добирати та ефективно використовувати безпосередні та 

опосередковані методи керівництва різними видами діяльності дошкільників 

ПК-15 

Здатність використовувати різні форми організації навчальної діяльності 

дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини  ПК-

16 

Здатність використання  історичного методу для вирішення практичних 

завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку ПК-23 

Здатність оволодіння прогностичними уміннями ПК-24 

Здатність  до самостійної навчальної та наукової діяльності, 

самостійного мислення ПК-26 

Здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку 

ПК-27 

Здатність спостерігати за творчим процесом дітей, аналізувати продукти 

їх художньої творчості для виявлення інтересів, уподобань,   обдарованості 

до занять образотворчою діяльністю та прийняття педагогічно виправданих 

рішень про шляхи їх художнього розвитку ПК-32 

Здатність організовувати та облаштовувати виставки творів  

образотворчого мистецтва та дитячих творчих робіт ПК-34 

Здатність до збереження психічного здоров’я, створення спокійної 

доброзичливої обстановки, сприяння позитивних взаємовідносин між дітьми 

ПК-90 

Здатність визначати наукову і практичну цінність розв'язуваних 

дослідницьких завдань в процесі практичної діяльності ПК- 101 

Здатність до систематичного використання результатів наукових 

досліджень для забезпечення ефективної діяльності дошкільних працівників 

ПК- 102 

Здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень ПК- 103 

Готовність представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень ПК- 104 

Здатність на основі діагностування здійснювати прогноз зміни предмету 

дослідження за рахунок використання засобів педагогічного впливу на нього 

ПК - 108 



здатність здійснювати самостійне педагогічне міні-дослідження і 

презентувати його у вигляді доповіді, статті, тез виступу чи методичного 

проекту ПК – 109 

здатність враховувати в процесі здійснення організаційно-управлінської 

діяльності особливості дошкільної освіти дітей ПК- 113 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

КРЕДИТ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 

Тема 1. Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних 

дослідженнях 

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. Характерні особливості 

обдарованих дітей. Співвідношення понять обдарованість і здібності,. 

Обдарованість і нахили, покликання. Природа обдарованості. Задатки та 

спадкові анатомо-фізіологічні основи обдарованості. Роль соціального 

оточення у формуванні обдарованості. 

Особливості пізнавальної діяльності обдарованих дітей. Інтелект та 

креативность. 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. Методи діагностики обдарованості 

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.  



КРЕДИТ ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 

ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Тема 1. Диференціація та індивідуалізація у роботі з обдарованими 

дітьми. Психолого-педагогічні умови розвитку дитячих обдарувань 

Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей. Види 

диференціації навчання. Форми диференціації навчання. Рівні диференціації 

навчання. Зміст освіти як фактор розвитку дитячої обдарованості, 

дитиноцентриська модель змісту освіти і розвиток дитячої обдарованості. 

Психолого-педагогічні умови розвитку дитячих обдарувань. Принципи 

розробки навчальних програм для роботи з обдарованими дітьми. Стратегії 

навчання обдарованих дітей. 

Тема 2. Форми організації розвивальної діяльності дошкільників 

Форми організації діяльності як фактор розвитку дитячої 

обдарованості: індивідуальні, колективні, групові. Пошукова діяльність 

дітей дошкільного віку. 

КРЕДИТ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В ДНЗ З 

ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Тема 1. Методична робота в ДНЗ з обдарованими дітьми 

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 ДНЗ для розвитку обдарованих дітей. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. Виховання обдарованих дітей дошкільного віку в сім’ї 

.Робота з батьками обдарованих дітей. 

Особливості виховання обдарованих дітей у сім’ ї. Роль батьків у 

вихованні обдарованої дитини в сімʼї. 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.  
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Інформаційні ресурси 

1. http://www.iod.gov.ua/events.php. 

2. http://kolosok.org.ua. 

3. http://pidruchniki.ws. 

4. http://pidruchnyk.com.ua. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових 

опитувань на практичних заняттях, тестувань, оцінювання самостійної 

роботи. 

. 
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