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Робоча програма навчальної дисципліни «Виховання обдарованих дітей
шкільного віку» для аспірантів, які навчаються за галуззю знань 01
«Освіта – педагогіка», спеціальністю 011 «Науки про освіту»,
спеціалізацією «Освіта та розвиток обдарованої особистості» спрямована
ознайомити аспірантів з теоретичними та практичними результатами
досліджень вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з проблеми виховання
обдарованих учнів шкільного віку. Забезпечити оволодіння методиками
виховання обдарованих дітей шкільного віку та розглянути особливості їх
використання в практичній діяльності педагога. Ознайомитися з
домінуючими чинниками, що пливають на формування обдарованої
особистості в процесі її виховання в закладах освіти.
Ознайомити аспірантів з теоретичними та практичними результатами
досліджень вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з проблеми виховання
обдарованих учнів шкільного віку. Забезпечити оволодіння методиками
виховання обдарованих дітей шкільного віку, відпрацювати на практиці.
Визначитися з провідними чинниками виховного впливу на формування
обдарованої особистості.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант має
знати:
основні принципи виховання обдарованих дітей шкільного віку;
положення та підходи до виховання обдарованих дітей: біогенетичний,
біосоціальний, культурно-історичний; актуальні напрями виховання
обдарованих дітей шкільного віку; особливості використання методів
прийомів та засобів виховання обдарованої дитини шкільного віку;
особливості соціальної адаптації та соціалізації обдарованих дітей у
підлітковому віці; основні механізми соціалізації обдарованої особистості;
психолого-педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів; роль
ціннісних детермінант у вихованні обдарованих дітей шкільного віку;
освітні парадигми виховання обдарованих учнів в освітньому процесі;
принципи побудови освітнього середовища для розвитку обдарованої
особистості; основні принципи психолого-педагогічного та соціального
супроводу обдарованого учня в освітньому навчальному закладі; роль та
функції сім'ї у розвитку обдарованої дитини; стилі виховання обдарованої
дитини у сім'ї.
вміти: використовувати досвід виховання обдарованих дітей у власній
практичній діяльності; враховувати теоретичні положення виховання в
навчально-виховному процесі; визначати актуальні напрямки виховання
обдарованої особистості залежно від її індивідуальних особливостей;
підбирати методи, прийоми засоби виховання обдарованої особистості
шкільного віку; визначати ефективні механізми соціальної адаптації
залежно від індивідуальних особливостей учня; проектувати виховання
особистості; враховувати в навчанні і вихованні особливості
національного виховання; виробляти стратегію виховання для різних груп;
розробляти технології вирішення проблем соціальної адаптації та
соціалізації обдарованих дітей у підлітковому віці; розробляти моделі та
методики оцінки соціальної ситуації розвитку обдарованих школярів;
працювати із батьками обдарованих учнів; оцінювати вплив сімейного
виховання обдарованих учнів на їх загальний розвиток.

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати проблеми, задачі
Набуті
компетентності дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх,
педагогічних наук.

Загальні компетентності Здатність до абстрактного мислення, аналізу і
синтезу. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
Здатність до міжособистісної взаємодії. Здатність проводити дослідження
на відповідному рівні.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи.
Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач
дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й
педагогіки. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні
особливості у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.
Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та
інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. Здатність управляти
стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній та
науковій діяльності. Критичне осмислення проблем у сфері освіти,
педагогіки й на межі галузей знань. Здатність інтегрувати знання у сфері
освіти/педагогіки та розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних
та міждисциплінарних контекстах. Здатність до використання сучасних
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у освітній та
дослідницькій діяльності.
Додатково для освітньо-наукових програм: Здатність здійснювати
науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти. Здатність
планувати і виконувати наукові дослідження в галузі освітніх,
педагогічних наук. Здатність забезпечувати інтелектуальну власність на
результати дослідницької/інноваційної діяльності у сфері освітніх,
педагогічних наук.
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Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
теоретичні основи виховання обдарованих дітей шкільного віку у
вітчизняній та зарубіжній практиці; виховання обдарованих дітей
шкільного віку, мета, завдання принципи; підходи до вирішення проблеми
виховання (біогенетичний, біосоціальний, культурноісторичний); напрями
виховання обдарованих (естетичне Р. Стернберг; моральне М. Якобсен;
емоційно-ціннісне; духовне Г. Гарднер, концепція самоактуалізації,
А. Маслоу; громадське; трудове та інш.); методи виховання обдарованих
дітей шкільного віку; методи що сприяють організації діяльності,
спілкування,
суспільної
поведінки,
самовиховання
обдарованої
особистості шкільного віку.
Тема 2. ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
В КОЛЕКТИВІ
соціалізація та соціальна адаптація обдарованих дітей шкільного віку;
психолого-педагогічні умови соціалізації обдарованих дітей шкільного
віку; механізми соціалізації обдарованої особистості; соціалізація дітей
шкільного віку в Інтернет середовищі; роль формальних та неформальних
утворень у вихованні обдарованої особистості; групи за інтересами,
тимчасові утворення (конкурси, змагання, олімпіади); виховання
цінностей: духовні та моральні, художньо-естетичні, трудове, статеве та
екологічне виховання; виховання гідності та соціальної ініціативності в
обдарованих дітей шкільного віку.
Тема 3 ОСВІТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ВИХОВАННІ ОБДАРОВАНИХ
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
парадигми виховання обдарованих учнів в освітньому процесі; виховання
обдарованих в системі традиційного, особистісно-зорієнтованого,
розвивального навчання; виховний компонент в моделях навчання
обдарованих (Д. Стенлі, Дж. Рензулі, Р. Стернберга); принципи побудови
освітнього середовища для розвитку обдарованої особистості, теорія
соціокультурного детермінізму Д. К. Сімонта; психолого-педагогічний та
соціальний супровід обдарованого учня в освітньому навчальному
закладі; індивідуальна (особистісна) адаптація обдарованої дитини до
освітнього середовища.
Тема 4. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
роль та функції сім'ї у вихованні обдарованої дитини; взаємодія батьків та
обдарованої дитини в сім'ї; стилі виховання обдарованої дитини в сім'ї;
емоційний комфорт в сім'ї; психологічна підтримка обдарованої дитини в
сім'ї; взаємодія школи та сім'ї у вихованні обдарованої особистості;
робота з батьками обдарованих дітей; самовиховання обдарованої
особистості.
Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання
Оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань, усна та
письмова форма контролю, заліковий контроль.

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тематичне тестування і виконання ІНДЗ
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Т3
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20 (10+10)

30 (10+20)

30 (20+10)

20 (10+10)

Сума
100

Т1, – номер теми; в дужках вказано: перше число оцінювання ІНДЗ –
максимальна оцінка, друге число – максимальна оцінка за поточні форми
контролю.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
Оцінка за національною шкалою для
види навчальної
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повторним вивченням дисципліни

зараховано

Політика щодо академічної доброчесності
Дотримання кодексу академічної доброчесності
Політика щодо відвідування занять
Відповідно до розкладу
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання
Відповідно до встановлених термінів
Політика щодо правил поведінки на заняттях
Дотримання встановлених правил поведінки
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