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1. Опис основної дисципліни

Найменування показників

Кількість кредитів – 3
Модулів – 2
Загальна кількість годин –
90

Галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація, рівень
вищої освіти
Галузь знань
01
«Освіта/Педагогіка»
011 «Освітні,
педагогічні науки»,
«Освіта та розвиток
обдарованої
особистості»

Характеристика
навчальної
дисципліни
денна
вечірня
форма
форма
навчання навчання
Нормативна
Рік підготовки
1
Семестр

2
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2 год.
самостійної роботи
аспіранта – 6 год.

Третій (освітньонауковий) рівень
вищої освіти

Лекції
16 год.
Семінарські
14 год.
Практичні
Самостійна робота
60 год.
Вид
контролю:
екзамен

Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної
роботи і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:2.
2. Мета та завдання нормативної дисципліни
Метою курсу є формування і розвиток компетентностей з освіти
обдарованих учнів та освітнього супроводу розвитку обдарованості.
Завдання курсу:
1. Ознайомлення із основними освітніми концепціями та підходами до
освіти обдарованих дітей та молоді, забезпечення оволодіння аспірантами
понятійним і термінологічним апаратом дисципліни.
2. Формування компетентностей з вирішення проблем у навчанні,
вихованні та розвитку учнів з особливими освітніми потребами.
3. Формування компетентностей з основ ідентифікації обдарованих

учнів.
4. Формування компетентностей з педагогічного супроводу
обдарованих дітей в залежності від виду їх обдарованості.
5. Формування компетентностей з організації освітнього процесу у
напрямі розвитку обдарованості учнів.
6. Формування компетентностей з проектування та експертизи
навчальних середовищ для обдарованих дітей та молоді.
7. Формування компетентностей з наукової освіти.
8. Ознайомлення з професійними вимогами до педагога, який працює з
обдарованими учнями та підходами до вирішення проблеми різноманітності в
освітніх та соціальних організаціях.
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні
опанувати програмні компетентності.
Інтернальна компетентність (ІК):
ІК-1. Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми
у галузі освітніх, педагогічних наук та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а
також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні (ЗК):
ЗК-1. Здатність до оволодіння загальнонауковими компетентностями,
спрямованими на формування системного наукового світогляду, загального
культурного кругозору, дотримання у фаховій діяльності норм професійної
етики, міжкультурної толерантності, керування загальнолюдськими
цінностями, та академічної доброчесності в наукових дослідженнях.
ЗК-2. Здатність презентувати результати досліджень та професійно
спілкуватися українською й іноземною мовами з колегами, широким
академічним співтовариством і суспільством у цілому в межах свого
педагогічного і лінгвістичного досвіду.
ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми науковопедагогічного характеру.
ЗК-6. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології в
науково-педагогічній діяльності.
Спеціальні (СК):
СК-1. Здатність здобувати глибинні знання у галузі обдарованості /
обдарованості особистості.
СК-2. Здатність дотримуватись етики досліджень / принципів, вимог
щодо академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науковопедагогічній діяльності.
СК-3. Здатність розробляти і застосовувати методологію, визначати

стратегію і план дій дослідження та моделювати, реалізовувати і розвивати
процес вирішення нових наукових педагогічних проблем і задач в області
обдарованості.
СК-4. Здатність створювати та управляти освітніми і професійнопедагогічними / творчими проєктами у галузі обдарованості / обдарованості
особистості.
СК-5. Здатність застосовувати якісні та кількісні методи при проведенні
наукових педагогічних досліджень в галузі обдарованості / обдарованості
особистості.
СК-6. Здатність до професійно-педагогічного зростання, самоосвіти,
саморозвитку, самореалізації і самоздійснення.
СК-8. Здатність здійснювати освітньо-наукову діяльність у сфері
педагогіки та психології обдарованості на всіх освітніх рівнях.
СК-9. Здатність адаптуватися до швидкоплинних змін у педагогічній
сфері та здійснювати професійну мобільність.
СК-10. Здатність оволодівати професійними вміннями в роботі з
обдарованими дітьми різних вікових категорій, надавати ефективні
психолого-педагогічні послуги і толерантно ставитися до колег та
обдарованих учасників освітнього процесу.
СК 11. Здатність до продукування нових ідей та розв’язання
комплексних програм в галузі дослідницько-інноваційної діяльності,
апробації результатів наукового дослідження, їх поширення та впровадження
у педагогічну практику на регіональному, національному та міжнародному
рівнях.
Очікувані програмні результати навчання (ПРН) з дисципліни (згідно
освітньо-наукової програми):
ПРН 1. Вміти демонструвати системний науковий світогляд; володіти
сучасними теоріями і концепціями в області педагогіки обдарованості та
психології обдарованої особистості, професійною етикою; демонструвати
загальний культурний кругозір; нести відповідальність за особистий
професійний розвиток.
ПРН-2. Вміти застосовувати на практиці навички спілкування в
діалогічному і монологічному режимах з широкою науковою спільнотою та
громадськістю в педагогічній галузі; ефективно комунікувати, продукувати
професійні дискурси з урахуванням особливостей адресатів різних соціальних
груп; усно та письмово презентувати складну комплексну інформацію в
зрозумілій комунікантам формі; послідовно і грамотно експлікувати власні
думки, володіти науковою мовою (українською чи іноземною); навички
усного і письмового мовлення; виступати публічно, дискутувати,
обґрунтовувати, доводити тощо.

ПРН-3. Вміти застосовувати знання щодо інформаційних технологій,
використовувати ці технології в науковій, освітній і професійній діяльності;
розумітись в базах даних та інших електронних ресурсах, спеціалізованому
програмному забезпеченні у науковій та навчальній діяльності, критично
ставитись до отриманої інформації.
ПРН-4. Вміти здійснювати систематичний огляд, системний аналіз,
креативний дослідницький синтез нових знань та складних ідей, їх критичне
осмислення й усвідомлення для проведення педагогічних досліджень; вміти
розробляти та реалізовувати проєкти, включаючи власні дослідження, які
дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання і
професійну практику та розв’язати значущі педагогічні проблеми; вміти
приймати стратегічні рішення; оцінювати ризики; виявляти лідерство та повну
автономність і відповідальність під час їх реалізації.
ПРН-5. Вміти генерувати нові ідеї, створювати теоретичні моделі та
креативні підходи до здійснення педагогічного дослідження; створювати нові
методи в практично-педагогічній діяльності та новітні педагогічні методики з
використанням сучасних інноваційних технологій.
ПРН-6. Вміти ставити науково-педагогічні проблеми, обґрунтувати їх
новизну, розробляти й удосконалювати категоріальний апарат педагогічних
досліджень формулювати мету, завдання і гіпотезу дослідження, створювати
програму (теоретичного, експериментального) педагогічного дослідження та
реалізовувати її; системно оцінювати результати науково-дослідної роботи;
формулювати висновки і складати рекомендації для практичного
впровадження її результатів у дослідницько-педагогічну практику та систему
вищої освіти; визначати перспективи подальших досліджень.
ПРН-7. Вміти виявляти гнучкість у пристосуванні до трансформаційних
процесів у професійно-педагогічній сфері, проявляючи адаптивні стратегії і
тактики професійної поведінки, переосмислюючи традиційні та застосовуючи
в оптимальному поєднанні усталені інноваційні підходи; виявляти готовність
і спроможність викладати, стажуватися в іншому закладі вищої освіти на
території України чи поза її межами, без відрахування чи звільнення з
основного місця навчання.
ПРН-8. Вміти застосовувати глибинні знання у галузі обдарованості /
обдарованості особистості, за якою здобувач вищої освіти проводить
дослідження; засвоювати основні концепції в практичній педагогічній
діяльності, вирішувати теоретичні і практичні проблеми; оволодіти
термінологією з досліджуваного наукового напряму.
ПРН-9. Знати принципи планування наукових досліджень та вимоги
академічної доброчесності в освітній галузі; дотримуватися етичних норм,
доброчесності та авторського права в проведенні наукових досліджень щодо

обдарованості, презентації їх результатів в організації освітньої і професійнопедагогічної діяльності.
ПРН-10. Знати яким чином розробляти і застосовувати методологію
дослідження з урахуванням різних педагогічних концепцій, теорій, підходів,
парадигм, шкіл, незалежно від їх методологічної спрямованості; визначати
стратегічний план дослідження в області обдарованості; володіти навичками
моделювання; усвідомлювати способи створення нового педагогічного
знання; розвивати шляхи вирішення нових педагогічних проблем і
реалізовувати нові ідеї в області обдарованості.
ПРН-11. Вміти розробляти і управляти освітніми і творчими
професійно-педагогічними проєктами у галузі обдарованості / обдарованості
особистості.
ПРН-12. Вміти вибирати і доречно використовувати теоретичні (якісні)
і релевантні критеріям і показникам емпіричні методи та технології
педагогічного дослідження; застосовувати методи діагностики обдарованості,
технології та методи статистичної обробки емпіричних даних великого обсягу
та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи;
вибирати або створювати ефективні методики емпіричного педагогічного
дослідження відповідно до критеріальних показників наукової розвідки у
сфері обдарованості.
ПРН-14. Вміти керуватися у викладацькій діяльності принципами взаємодії
з учасниками освітнього процесу; вміти вибудовувати освітній процес та
взаємодію з обдарованими здобувачами освіти з урахуванням закономірностей
їхнього психічного розвитку й зони найближчого розвитку; застосовувати сучасні
та нові інтерактивні методи і форми навчання; аналізувати результати процесу їх
використання в академічних групах; розробляти і рецензувати методичні
рекомендації та навчальні посібники; вміти формувати освітнє середовище та
використовувати професійні надбання в реалізації завдань інноваційної освітньої
політики в області обдарованості.
ПРН-15. Вміти застосовувати на практиці навички співпраці в
міжнародному контексті; демонструвати прихильність до міжкультурної
толерантності; доречно вживати фахові терміни та будувати педагогічні дискурси
в педагогічному і освітньому міжнародному спілкуванні з урахуванням
вербальних засобів іноземної мови (в усній та письмовій формах академічного
мовлення); володіти навичками вирішення наукових і/або освітніх проблем на
міжнародному рівні; брати участь та вміти ініціювати спільні освітні міжнародні
проєкти/стажування Європейської грантової системі підтримки та академічних
обмінів.

3. Інформаційний обсяг нормативної дисципліни
Модуль 1. Особливості освіти обдарованої особистості.
Тема 1. Вступ до дисципліни. Педагогіка обдарованої особистості як
наука та як практична діяльність.
Теоретичні основи, предмет, методи педагогіки обдарованої
особистості. Принципи та цілі педагогіки обдарованої особистості. Історія
становлення педагогіки обдарованої особистості.
Навчання та виховання обдарованих учнів у сучасних вітчизняній та
зарубіжній системах освіти. Розвиток обдарованості в різних типах освітніх
закладів (дошкільна, загальна середня, позашкільна).
Тема 2. Проблемні аспекти в освіті обдарованої особистості.
Асинхронний розвиток обдарованості. Теорії соціального та емоційного
становлення з акцентом на асинхронний розвиток обдарованих і талановитих
дітей та різні його траєкторії. Теорія потенціалу розвитку або позитивної
дезінтеграції TPD К. Дабровського. Вирішення соціальних та емоційних
потреб і проблем у обдарованих і талановитих дітей. Розвиток
психосоціальних навичок, необхідних для реалізації таланту.
Обдаровані учні з особливими освітніми потребами. Подвійно виняткові
діти. Проблеми навчання дітей, обдарованість яких пов'язана зі шкільними
успіхами, та тих, чия обдарованість супроводжується академічною
неуспішністю. Множинна обдарованість та мультіпотенційність.
Тема 3. Педагогічна діагностика обдарованості.
Зовнішні та внутрішні критерії обдарованості. Моделі ідентифікації
обдарованості. Педагогічні методи діагностики обдарованості: кількісні
(анкетування, опитування, тестування, оцінні шкали, кваліметрія, експертні
оцінки, аналіз успішності) та якісні (спостереження, інтерв’ю, номінування,
портфоліо, щоденник поведінки, освітній профіль учня). Вікові особливості
ідентифікації обдарованості. Опитувальник підвищеної збудливості ІІ
(OEQII). Рейтингові шкали обдарованості (Дж. Рензулі, С. Пфайфер, GRS-S,
SIGS-2 та ін.). Шкали для оцінки поведінкових характеристик
старшокласників (SRBCSS). Ідентифікація подвійно-виняткових дітей.
Тема 4. Педагогічний супровід розвитку різних видів
обдарованості.
Педагогічний супровід розвитку академічної, інтелектуальної, творчої
обдарованості. Поведінкові прояви творчо обдарованих учнів. Методи
розвитку творчих здібностей (Система Е. де Боно, прийоми Дж Родарі, метод
каталогу, метод фокальних об'єктів (Ч. Вайтінг), метод гірлянд асоціацій (Г.
Буш), мозковий штурм (А. Осборн), морфологічний аналіз (Ф. Цвіккі), теорія

вирішення винахідницьких завдань (Г. Альтшуллер), емпатія (У. Гордон) та
ін. Супровід розвитку художньої, естетичної, музичної, літературної та
комунікативної обдарованості. Педагогічний супровід розвитку соціальної
обдарованості. Сенситивний період розвитку соціального інтелекту. Типові
риси соціально обдарованих дітей. Розвиток лідерської обдарованості.
Супровід розвитку спеціальної обдарованості за певним видом діяльності.
Модуль 2. Методика освітньої діяльності з обдарованими дітьми та
молоддю.
Тема 5. Основні підходи до вирішення проблеми організації
освітнього процесу у напрямі розвитку обдарованості.
Прискорене навчання: оцінка ефективності, критерії для використання,
прискорення у звичайному класі, радикальне прискорення (Д. Стенлі),
профільні класи, форсування у навчанні, ранній вступ до вищих навчальних
закладів. Збагачене навчання. Види та стратегії збагачення. «Горизонтальне»
та «вертикальне» збагачення (Н. Лейтес). Основні психологічно орієнтовані
моделі шкільного навчання (М. Холодная). Збагачення, орієнтоване на
розвиток пізнавальних процесів та творчих здібностей. Загальношкільна
модель збагачення Дж. Рензуллі. Дидактичні підходи до навчання
обдарованих у радянській педагогіці: укрупнення за рахунок змістового
узагальнення (В. Давидов); проблемний підхід до навчання (А. Матюшкін);
використання опорних схем та сигналів (В. Шаталов). Організація тематичних
мінікурсів, гуртків та факультативів. Зимові та літні школи. Поєднання
прискорення та збагачення. Таксономія цілей навчання Б. Блума. Технології
дистанційної роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
Тема 6. Освітні програми з навчання, виховання та розвитку
обдарованих дітей та молоді.
Проектування навчальних середовищ, які відповідають індивідуальним
здібностям і потребам учнів: вклад Керол Енн Томлінсон, Сандри Каплан, Ріка
Вормелі, Джойса Ван Тассель-Баска та інш. Методологічні моделі, що
використовуються при проєктуванні навчання обдарованих учнів: моделі
інтегрованого та паралельного навчального плану тощо. Стилі мислення
учнів. Стратегії навчання обдарованих дітей, що спираються на якісні зміни у
змісті освіти: стратегія «індивідуалізація навчання»; стратегія «навчання
мисленню»; стратегія «соціальна компетентність»; стратегія «дослідницьке
навчання»; стратегія «проблематизації».
Диференційовані освітні програми. Розробка спеціалізованих освітніх
програм з навчання, виховання та розвитку обдарованих. Експертиза освітніх

програм для обдарованих учнів. Збір та аналіз даних для оцінювання програм
для обдарованих учнів.
Тема 7. Наукова освіта як сучасна освітня парадигма розвитку
обдарованості учнів.
Історичні витоки виникнення та передумови реалізації наукової освіти у
сучасних реаліях. Відмінності у навчанні 20-го та 21-го століть. Структура
навичок 21-го століття. Принципи надихаючого навчання. Різниця між
підходами глибокого навчання i інструкціонізмом за K.Sawyer.
Методологічні засади наукової освіти: постмодернізм, конструктивізм
та практицизм. Принципи наукової освіти. Визначення та цілі наукової освіти.
Наукова грамотність та відповідальне громадянство. Дослідницька та наукова
компетентності.
Дисциплінарні, міждисциплінарні та трансдисципланарні напрями
наукової освіти. Ключові методичні підходи наукової освіти.
Конструктивістське пізнання. Навчання на основі запиту. Рівні та фази запиту.
Переваги навчання на основі запиту. Розвиток обдарованості засобами
наукової освіти.
Тема 8. Підготовка педагогічних працівників до роботи з
обдарованими дітьми, молоддю та їх батьками.
Підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми
та молоддю. Основні вимоги до педагога, який працює з обдарованими.
Педагоги-дослідники. Менторство як форма роботи з обдарованими дітьми.
Взаємодія вчителя з батьками обдарованих дітей та молоді. Робота з
обдарованими поза школою. Виховання обдарованої дитини у сім'ї.
Вплив відмінностей у розвитку обдарованих дітей на їх навчання,
розвиток та адаптацію. Соціальні, правові та політичні проблеми у
негативному ставленні суспільства до різноманітності. Необхідність уваги до
проблеми різноманітності в освітніх та соціальних організаціях.
4. Структура нормативної дисципліни

Теми

1

Усього

Кількість годин
Денна форма
у тому числі
Л
Пр.
Інд
Срс
(сем)
3
5
6
7

2
Модуль 1.
Особливості освіти обдарованої особистості
Тема 1. Вступ до дисципліни.
Педагогіка обдарованої особистості
8
2
0
як наука та як практична діяльність.

6

Тема 2. Проблемні аспекти в освіті
обдарованої особистості.
Тема 3. Педагогічна діагностика
обдарованості.

12

2

2

8

12

2

2

8

Тема 4. Педагогічний супровід
12
2
2
8
розвитку різних видів обдарованості.
Разом за змістовим модулем 1
44
8
6
30
Модуль 2.
Методика освітньої діяльності з обдарованими дітьми та молоддю
Тема 5. Основні підходи до
вирішення проблеми організації
12
2
2
8
освітнього процесу у напрямі
розвитку обдарованості.
Тема 6. Освітні програми для
навчання, розвитку і виховання
12
2
2
8
обдарованих дітей та молоді.
Тема 7. Наукова освіта як сучасна
освітня
парадигма
розвитку
12
2
2
8
обдарованості учнів.
Тема 8. Підготовка педагогічних
працівників
до
роботи
з
10
2
2
6
обдарованими дітьми, молоддю та їх
батьками.
Разом за змістовим модулем 2
46
8
8
30
Усього годин

№
з/п
1
1
2
3
4

90

16

14

5. Теми семінарських занять
Назва теми

2
Проблемні аспекти в освіті обдарованої особистості.
Педагогічна діагностика обдарованості.
Педагогічний супровід розвитку різних видів обдарованості.
Основні підходи до вирішення проблеми організації
освітнього процесу у напрямі розвитку обдарованості.
5 Освітні програми для навчання, розвитку і виховання
обдарованих дітей та молоді.
6 Наукова освіта як сучасна освітня парадигма розвитку
обдарованості учнів.
7 Підготовка педагогічних працівників до роботи з
обдарованими дітьми, молоддю та їх батьками.
Разом

60
Кількість
годин
3
2
2
2
2
2
2
2
14

6. Теми практичних занять (не передбачається).
7. Теми лабораторних занять (не передбачається).

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Самостійна робота
Назва теми

Кількість
годин
Вступ до дисципліни. Педагогіка обдарованої особистості
6
як наука та як практична діяльність.
Проблемні аспекти в освіті обдарованої особистості.
8
Педагогічна діагностика обдарованості.
8
Педагогічний супровід розвитку різних видів обдарованості
8
Основні підходи до вирішення проблеми організації
8
освітнього процесу у напрямі розвитку обдарованості.
Освітні програми для навчання, розвитку і виховання
8
обдарованих дітей та молоді.

7.

Наукова освіта як сучасна освітня парадигма розвитку
обдарованості учнів.

8

8.

Підготовка педагогічних працівників до роботи
обдарованими дітьми, молоддю та їх батьками.

6

Разом

з

60

Від аспірантів вимагається:
1. Ведення тематичного словника.
2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається
самостійно (план-конспект, опорний конспект, тези, таблиця, схема тощо).
Список рекомендованої літератури до кожної теми можна доповнити
науковими джерелами, які аспірант підібрав самостійно. Доцільно
порівнювати виклад (або зміст) матеріалу з визначеного питання у різних
джерелах.
3. Застосовувати сучасні технічні засоби і прикладні програмні
продукти під час виконання дослідження.
4. Застосовувати знання фундаментальних основ, проблем і тенденцій
розвитку діагностики когнітивних та особистісних особливостей обдарованої
особистості.
5. Виконати завдання на розвиток й оцінку власної навчальнопрофесійної діяльності, визначення рівня сформованості професійної
компетентності.

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з нормативної
дисципліни «Педагогіка обдарованої особистості» – це вид науково-дослідної
роботи аспіранта, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає
певний рівень його навчальної компетентності і практичної підготовки.
Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне
застосування знань із навчальної дисципліни, опанування вмінням
проєктувати та розробляти спеціалізовані освітні програми для обдарованих
учнів.
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час
лекційних, семінарських та практичних занять і охоплює декілька тем або
один із змістових блоків дисципліни.
Аспірант повинен розробити спеціалізовану освітню програму для
обдарованих учнів за збагачувальним типом на базі одного з освітніх
закладів будь-якого ступеня освіти та надати її для оцінювання. На самому
початку розробки спеціалізованої програми визначається категорія
обдарованих учнів та способи їх відбору, відповідно потребам та інтересам
визначеної категорії учнів встановлюються навчальні цілі, визначаються
способи виконання навчального плану та організації його тривалості,
розробляються критерії оцінки програми та визначення досягнень, помилок та
змін, які необхідно ввести для коригування чи зміни програми. Для досягнення
навчальної мети усі дії аспіранта з підготовки та розробки програми повинні
бути письмово обґрунтовані. Процес розробки програми містить кілька етапів:
1) розділення навчального матеріалу на підрозділи або модулі;
2) розробка навчальних цілей для кожного навчального підрозділу як
спостережуваних та вимірюваних результатів поведінки;
3) опис додаткових навичок, що призводять до поведінкової мети;
4) впорядкування навичок послідовно, щоб учень мав змогу поступово
переходити від одних навичок до інших, поки мета не буде досягнута;
5) підготовка оціночних форм для вимірювання рівня успішності учня.
В додатках подаються розданий матеріал, список джерел. Критерії та шкалу
оцінювання ІНДЗ наведено у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1
Критерії оцінювання розробленої спеціалізованої освітньої програми
№
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів за
кожним
критерієм

Обґрунтування визначення потреб й інтересів,
8
мети й завдань програми відповідно до визначеної
категорії обдарованих учнів
2.
Вибір і структурування змісту програми
8
відповідно до її цілей
3.
Застосування методів та форм навчання
8
відповідно до цілей програми
4
Відповідність та обґрунтованість критеріїв
8
оцінювання результатів програми.
5.
Використання сучасних моделей для розробки
5
програм та інноваційних методів навчання
обдарованих учнів
6.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення
3
структурних елементів роботи
Разом
40
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при
підсумковому оцінюванні навчальних досягнень аспірантів з нормативної
дисципліни «Педагогіка обдарованої особистості».
1.

10. Методи навчання
І група методів
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
 словесні методи - розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, лекція,
конспектування, подкасти, опитування;
 наочні методи - ілюстрація, демонстрація, презентація;
 практичні методи: вправи, практичні роботи, аналіз кейсів.
ІІ група методів
Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
ІІІ група методів
Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції
(самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної
діяльності.
IV група методів
Бінарні, інтегровані (універсальні) методи.
11. Оцінювання
Оцінювання ІНДЗ, тестовий контроль успішності аспірантів

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Т1*

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

ІНДЗ**

Разом

10***

10

10

10

10

10

40****

100

Примітка: * Т1, Т2 … Т6 – теми.
**ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання.
***10 – максимальна сума балів, яку можна набрати за тему.
****40 – максимальна сума балів, яку можна набрати за виконання ІНДЗ.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
Оцінка за національною шкалою для
види навчальної
ECTS
заліку
діяльності
90-100
А
82-89
В
74-81
С
Зараховано
64-73
D
60-63
E
не зараховано з можливістю повторного
35-59
FX
складання
не зараховано з обов’язковим повторним
01-34
F
вивченням дисципліни
13. Рекомендована література
Основна:
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11.Запитання для контролю знань аспірантів
1. Які загальні проблеми, практики, потреби та питання розкриває ця
дисципліна?
2. Охарактеризуйте розвиток педагогіки обдарованої особистості у
зарубіжному і вітчизняному науково-освітньому полі. Хто є практиками,
дослідниками, науковцями та учасниками цієї дисципліни?
3. Які когнітивні, дослідницькі, довідкові, навчальні, комунікативні та
методичні навички вивчаються в рамках цієї дисципліни?
4. Які ресурси, види та продукти діяльності будуть сприяти тому, щоб
студенти діяли як практикуючий професіонал у цій галузі?
5. Яким чином функціонує освіта обдарованих учнів в зарубіжній і
вітчизняній системі освіти? Охарактеризуйте відмінності. Приведіть приклади.
6. Розкрийте фокус діяльності педагогів з розвитку обдарованості на
кожному зі ступенів освіти.
7. Які існують проблемні аспекти в освіті обдарованої особистості?
Розкрийте детально будь-який із них.
8. Як ви розумієте термін «асинхронність» у контексті розвитку
обдарованості? Розкрийте історію виникнення цього поняття в психологопедагогічних дослідженнях. Чи є асинхронність розвитку дитини ознакою її
обдарованості?
9. Які ви знаєте теорії соціального та емоційного становлення
обдарованих і талановитих дітей?
10. В чому полягає теорія К. Дабровського? Які п’ять основних факторів
він вважає істотними особистісними характеристиками, що виступають
рушійною силою обдарованості, та показниками основного росту, готовності до
розвитку та наявності таланту?
11. Які діти вважаються подвійно винятковими? Скільки відсотків вони
можуть складати від усіх обдарованих дітей? Розкрийте їх характеристики та
особливості навчання.
12. Як би ви охарактеризували причини академічної неуспішності деяких
обдарованих дітей? Як можна допомогти їм вибудувати власну освітню
траєкторію? Що таке мультипотенційність, як вона проявляється і як допомогти
дітям, які проявляють множинну обдарованість?

13. Розкрийте зовнішні та внутрішні критерії обдарованості за різними
джерелами.
14. Які існують в світі моделі ідентифікації обдарованих дітей та молоді?
15. Розкрийте педагогічні методи діагностики обдарованості за
кількісним і якісним принципом їх класифікації.
16. Яким чином відбувається ідентифікація подвійно виняткових
обдарованих дітей?
17. Охарактеризуйте вікові особливості ідентифікації обдарованості? До
якого віку дитини стандарти ідентифікації обдарованих дітей не вважаються
надійними?
18. Назвіть види обдарованості та охарактеризуйте різницю у їх прояві.
Приведіть приклад специфіки супроводу розвитку обдарованості за одним з
видів.
19. Розкрийте поведінкові прояви інтелектуально обдарованих учнів та
методи розвитку їх інтелектуальних здібностей.
20. Розкрийте поведінкові прояви творчо обдарованих учнів та методи
розвитку їх творчих здібностей.
21. Розкрийте поведінкові прояви соціально обдарованих учнів та методи
розвитку їх лідерських здібностей.
22. Яким чином здійснювати супровід розвитку художньої, естетичної,
музичної, літературної та комунікативної обдарованості?
23. Яким чином здійснювати супровід розвитку спеціальної
обдарованості за певним видом діяльності?
24. Охарактеризуйте основні підходи до вирішення проблеми організації
освітнього процесу обдарованих дітей та молоді. У чому їх різниця? Коли їх
доцільно поєднувати?
25. Розкрийте зміст, показання до використання, види та форми
прискорення як одного з підходів до навчання обдарованих учнів.
26. Розкрийте зміст, показання до використання, види та форми
збагачення як одного з підходів до навчання обдарованих учнів.
27. Розкрийте зміст моделі збагачення Дж. Рензуллі та охарактеризуйте її
значення для розвитку освіти обдарованості.
28. Які вам відомі дидактичні підходи до навчання обдарованих у
радянській педагогіці? Розкрийте їх зміст.
29. Розкрийте зміст теорії таксономії цілей навчання Б. Блума та її
значення для освіти загалом і освіти обдарованих зокрема.
30. Охарактеризуйте особливості дистанційного навчання обдарованих
учнів.
31. Кого з освітян та вчених, які працюють у напрямі проєктування
програм для обдарованих учнів, ви знаєте? Який їх вклад у розробленні теорії
освіти обдарованих?

32. Які методологічні моделі можна використовувати в дизайні
навчальних програм для обдарованих?
33. Які існують стилі мислення і як стиль мислення дитини впливає на її
освітню поведінку?
34. Які стратегії навчання обдарованих дітей ви знаєте? Розкрийте їх
зміст.
35. Які відмінності між загальними програмами та спеціальними
програмами для обдарованих? Розкрийте керівні принципи розробки програм
для обдарованих учнів.
36. Які існують типи освітніх програм для обдарованих стосовно цілей та
місця навчання?
37. Яким чином відбувається розроблення спеціалізованої освітньої
програми для обдарованих? Яким чином проєктувати диференціацію змісту,
процесу, продукту, щоб врахувати різницю в готовності, інтересах та профілі
навчання дитини?
38. Яким чином відбувається експертиза освітніх програм для
обдарованих учнів. Як збирати та аналізувати дані для оцінювання програм для
обдарованих учнів.
39. Розкрийте передумови виникнення та реалізації наукової освіти у
сучасних реаліях.
40. Охарактеризуйте відмінності у навчанні 20-го та 21-го століть, а також
структуру навичок 21-го століття.
41. Розкрийте зміст принципів надихаючого навчання. Яка різниця між
підходами глибокого навчання i інструкціонізмом за K.Sawyer?
42. На яких методологічних засадах відбувалось становлення наукової
освіти? Розкрийте основі методологічні підходи.
43. Розкрийте зміст великих ідей та принципів наукової освіти.
44. Дайте визначення наукової освіти та розкрийте зміст її цілей.
45. Яким чином реалізуються дисциплінарні, міждисциплінарні та
трансдисципланарні напрями наукової освіти? Приведіть приклади.
46. Які існують ключові методичні підходи або методики наукової
освіти? В чому їх особливості?
47. Розкрийте зміст навчання на основі запиту. Які рівні та фази запиту ви
знаєте? Охарактеризуйте переваги навчання на основі запиту.
48. Яким чином відбувається підготовка педагогічних працівників до
роботи з обдарованими дітьми та молоддю? Які основні вимоги до педагога,
який працює з обдарованими дітьми і молоддю?
49. Які існують альтернативні форми і методи роботи у напрямку
розвитку обдарованості дитини? Розкрийте їх особливості.
50. Розкрийте соціальні, правові й політичні проблеми у негативному
ставленні суспільства до різноманітності та шляхи їх подолання.

