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Курс та півріччя, де 
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Попередні умови Вивчення дисциплін: Дошкільна педагогіка, педагогіка загальна, 

психологія, дитяча психологія 

 Назви спеціальностей, для 

яких пропонується 

вивчення дисципліни 

012 Дошкільна освіта 

Короткий опис дисципліни Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

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 дошкільного 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 ЗДО 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.  

Очікувані результати навчання: 

 Розуміти, описувати і аналізувати явища з розвитку, навчання і виховання 

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних 

і педагогічних понять і категорій. Розуміти природу і знати вікові 

особливості дітей з різними рівнями розвитку в нормі, особливості 

розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими 

потребами. 

  

 


