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Гіпотеза наукових досліджень :
Основна – розвиток обдарованості обумовлений низкою особистісних якостей (або їхніх поєднань) та особових цінностей.
Зокрема,  предикторами (та признаками) обдарованості є 
	певні профілі професійної  спрямованості,  професійних цінностей та ціннісних орієнтацій;     
	належність до певних типів особистості;

толерантність до невизначеності та самотності;
схильність до андрогінії;
автономний тип каузальної орієнтації;
системна рефлексія;
життевостікість;
естетична чутливість;
особливий склад емоційної структури   

Методологічна основа наукових досліджень 
Методологія експериментальної психології  включає наступні  принципи:
	Принцип детермінізму (психічні явища є наслідком будь-яких причин, тобто вони є принципово зрозумілими) 

Принцип об'єктивності (методи  експериментальної психології  мають об'єктивно пізнавати реальність, зокрема, методи математичної статистики це дозволяють). 
Принцип єдності фізіологічного і психічного (психічне і фізіологічне формують єдність, але це не тотожність) 
	Принцип єдності свідомості і діяльності (не можна окремо вивчати поведінку, свідомість і особистість; все взаємно переплетене)

Принцип розвитку (необхідність при дослідженні психологічних явищ і особистості людини виявляти їх закономірні зміни в процесах філо-, онто і социогенеза).
Системно-структурний принцип (будь-які психічні явища мають  розглядатися як цілісні процеси, а також як такі, що є включеними d ієрархічні системи)
	«Принцип фальсифікації» (можливість спростування чи підтвердження теорії, що претендує на науковість, шляхом проведення того чи іншого реального експерименту).

Технологічна основа наукових досліджень 
- методичний інструментарій експериментальної психології (тести, які мають високу надійність та валідність), стат. пакет SSPS

