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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психодіагностики» 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи творчості у 

професійній діяльності соціального педагога та методика роботи з 

обдарованими дітьми. 

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами «Соціальна педагогіка», «Загальна 

психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», 

«Соціально-педагогічна робота у закладах освіти».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Педагогіка творчості як фундаментальна наука 

Змістовий модуль 2. Методика роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни є:  

формування професійної компетентності студентів, зокрема її творчої 

складової, змісту роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в умовах 

загальноосвітньої школи. 

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 усвідомлення особливостей роботи соціального педагога, важливості 

творчого мислення у процесі розв’язання соціально-педагогічних 

проблем; 

 оволодіння студентами основами знань про природу обдарованості 

дитини, види і типи; 

 розуміння основних закономірностей й умовам сприятливого психолого-

педагогічного розвитку обдарованих школярів молодших класів; 

 формування умінь і навичок діагностики здібностей, творчого потенціалу, 

сфери розвитку обдарованості дитини; 

 оволодіння методами та прийомами роботи з обдарованими дітьми. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 зміст та структуру соціально-педагогічної діяльності; 

 зміст понять «творчість», «інноваційність», «обдарованість»; 

 творчі основи соціально-педагогічної діяльності; 

 види обдарованості; 

 психологічні особливості обдарованих дітей; 



 методи діагностики дитячої обдарованості, методи розвитку 

дитячих інтересів та здібностей. 

вміти: 

 творчо підходити до вирішення соціально-педагогічних проблем; 

 будувати взаємостосунки з обдарованими дітьми та їхніми 

батьками; 

 діагностувати дитячу обдарованість; 

 надавати консультації дітям, батькам щодо виховання та розвитку 

обдарованих дітей. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 105 годин, 3,5 кредити ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Змістовий модуль 1. Педагогіка творчості як фундаментальна наука 

 

Тема 1. Концептуальні засади творчого розвитку фахівців. Творчість як 

філософський, соціальний та педагогічний феномен. Соціальні, психологічні та 

педагогічні підходи до вивчення особистості.  

Тенденції історичного розвитку досліджень творчості. Пізнавальні бар’єри 

щодо розуміння природи творчості. Творчість як розвивальна взаємодія, як 

механізм розвитку особистості. 

Творчість і педагогіка. Педагогіка творчості як фундаментальна наука. Основні 

напрями дослідження творчої діяльності людини. Предмет і завдання 

педагогіки творчості. Основні категорії, поняття, терміни, дефініції педагогіки 

творчості. Закони і закономірності педагогіки творчості. Продукт творчості та 

інновація. Творча діяльність та інноваційна діяльність. Суб’єкти творчого 

процесу. Педагогіка творчості та педагогічна творчість. 

 

Тема 2. Історія розвитку педагогіки творчості. Зародження педагогіки 

творчості: антична педагогіка та педагогіка Середньовіччя. Гуманістична 

педагогіка Відродження та Просвітництва. Історичні витоки особистісно-

орієнтованої педагогіки (XVIII – XIX ст.). Педагогічні концепції ХХ століття. 

Гуманістичні засади педагогіки В.О. Сухомлинського. В.О. Сухомлинський про 

педагогічну творчість вчителя. Ідеї В.О. Сухомлинського про формування 

творчої особистості. Характеристика сучасних досліджень з педагогіки 

творчості. 

 



Тема 3. Психологічні дослідження творчості та їх значення для педагогіки 

творчості. Психологічні механізми творчої діяльності. Психологічні методи 

дослідження наукової творчості, процесу творчості, творчих здібностей, 

психологічних якостей творчої особистості. Психологічних умов ефективної 

творчої праці. Творче мислення як центральна психологічна ланка творчої 

діяльності.  

Характеристика процесу творчості. Використання психологічних моделей 

процесу творчості у педагогіці творчості. Якості творчої особистості і творчі 

здібності як педагогічні орієнтири у розвитку особистості. Основні напрями 

досліджень психології творчості. 

 

Тема 4. Творчість соціального педагога та інноваційна діяльність. Творчість 

як діяльнісний спосіб життя людини. Мета як форма мобілізації творчого 

потенціалу особистості. Індивідуальний творчий потенціал. Специфіка 

індивідуальної творчості. Продукт творчої діяльності та інновація. Творча та 

інноваційна діяльність. Соціальні механізми творчості в організації 

інноваційної діяльності. Створення умов для діяльності творчих груп. 

 

 

Тема 5. Формування і розвиток творчої особистості соціального педагога. 

Ознаки творчості у діяльності соціального педагога. Психолого-педагогічні 

умови творчого розвитку соціального педагога. Форми, методи та прийоми 

розвитку творчості студентів, майбутніх соціальних педагогів. Діагностика 

творчого потенціалу майбутніх фахівців. 

 

 

Змістовий модуль 2. Методика роботи з обдарованими дітьми 

 

 

Тема 6. Обдарованість як соціально-педагогічна проблема. Поняття і види 

обдарованості. Сучасні концепції обдарованості. Ознаки, компоненти, 

типологія обдарованості. Прояви обдарованості у поведінці дитини. 

Характеристика здібностей і особливостей їх розвитку. Особливості соціалізації 

обдарованих дітей. Специфіка спілкування обдарованих дітей з однолітками, 

батьками і педагогами. 

 

Тема 7. Особливості розвитку обдарованих дітей. Спільне і відмінне у 

розвитку обдарованих дітей. Особливості розвитку пізнавальної сфери 

обдарованої дитини. Особливості психосоціального розвитку обдарованих 

дітей. 

 



Тема 8. Ідентифікація обдарованих дітей. Діагностика обдарованості як 

багаторівнева система. Модель ідентифікації обдарованих дітей. Тренінгові 

методи виявлення й розвитку обдарованості. Характеристика методів вивчання 

дитячої обдарованості. Основні підходи до організації діагностичного 

дослідження обдарованості. Методики діагностики обдарованості для педагогів 

та батьків.  

 

Тема 9. Особливості роботи з обдарованими дітьми. Створення соціально-

педагогічних умов для оптимального виховання і розвитку обдарованої дитини. 

Основні напрями розробки змісту освіти обдарованих дітей. Модель збагачення 

змісту освіти обдарованих дітей.  Дитяча обдарованість і форми організації 

навчальної діяльності.  Форми організації навчальної діяльності в позашкільній 

освіті.  Функції, завдання, права і обов’язки соціального педагога в роботі з 

обдарованими дітьми.  

 

 

3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : навч. посібн. Для вчителів, аспірантів, 

студентів середніх та вищих навч. закладів / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К. : 

Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с. 

2. Роменець В.А. Психологія творчості : навчальний посібник / В.А. 

Роменець. – К. : Либідь, 2001. – 228 с. 

3. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя : навч. посібник / 

С.О. Сисоєва. – К. : ІСДОУ, 1994. – 112 с. 

4. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість : монографія /  С.О. Сисоєва. – 

Харків, Київ : Каравела, 1998. – 150 с. 

5. Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури : 

монографія / С.О. Сисоєва. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство 

«ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – 400 с. 

 

Допоміжна література 

1. Кан-Калик В.А. Педагогическая дефтельность как творческий прцес / 

В.А. Кан-Калик. – Грозный, 1976. – 288 с. 

2. Капська А.Й. Словник – довідник для соціальних педагогів та соціальних 

працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – 

К. :  «Аспект», 2000. – 260 с. 

3. Ковальчук О. Основи педагогічної майстерності. : навчальний посібник / 

О. Ковальчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 543 с. 



4. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Камушенко, 

І.В. Кривонос та ін.. ; за ред.. І.А. Зязюн. – 2-ге вид., доповн. І переробл. – 

К. : Вища школа, 2004. – 422с. 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/1988_0148770_54BBB_bezpalk

o_o_v_socialna_pedagogika_shemi_tablici_komentari.pdf 

2. http://subject.com.ua/pdf/73.pdf 

3. http://www.ebooktime.net/book_156.html 

4. http://ebooktime.net/book_157.html 

5. http://eprints.zu.edu.ua/3558/1/11.pdf 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік (усний). 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та 

письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, виконаних письмових 

самостійних робіт, усної відповіді під час заліку. 
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