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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,                   

освітньо-

кваліфікаційний               

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

очна  

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3 

Галузі знань/ 

спеціальності 

01 Освіта 

011 Науки про освіту 

014 Середня освіта 

015 Професійна освіта 

016 Спеціальна освіта 

017 Фізична культура і 

спорт 

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

09 Біологія 

091 Біологія 

Варіативна  

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання                             
Характеристика 

змістово-процесуальних 

особливостей освіти 

обдарованих і 

талановитих у 

розвинених країнах 

світу та Україні 
    (назва) 

Рік підготовки: 

2-й −  

         Семестр      

Загальна кількість 

годин – 90  

4-й − 

     Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи 

студента - 10 

Освітньо-науковий  

ступінь: 

Доктор філософії 

 

8  год. − год. 

Практичні, семінарські 

 22 год. − год. 

Лабораторні 

0  год. − год. 

Самостійна робота 

 60 год. − год. 

Консультації:                                

 0 год. − год 

Вид контролю:  

Диференційований залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування порівняльно-педагогічної 

компетентності науковця-дослідника − висококваліфікованого фахівця, який має високий 

рівень готовності до професійної діяльності у сфері науки та освіти. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Формування системи знань щодо теоретико-методологічних та методичних  

засад освіти обдарованих і талановитих, її чинників та тенденцій розвитку у 

глобальному та регіональному контекстах. 

2. Формування системи умінь щодо використання сучасної методології, методик та 

методів порівняльно-педагогічного дослідження у процесі підготовки  

дисертаційної роботи, її апробації та в подальшій професійній діяльності. 

3. Розвиток системи навичок щодо виокремлення актуальних проблем розвитку 

освіти одарованих і талановитих; інтерпретації порівняльно-педагогічних 

досліджень, оцінки можливостей їх застосування та можливих ризиків їх 

упровадження у вітчизняному освітньому просторі, з’ясування та науково-

грамотного формулювання перспектив подальших досліджень у галузі освіти  

обдарованих і талановитих. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати:  

 теоретико-методологічні та методичні засади освіти обдарованих і талановитих як 

галузі наукових знань; 

 чинники (суспільно-політичні, суспільно-економічні, науково-технологічні,  

культурно-історичні) розвитку освіти обдарованих і талановитих в умовах 

суспільства знань; 

 тенденції інноваційного розвитку освіти обдарованих і талановитих у розвинених 

країнах та в Україні; 

 

вміти:  

 здійснювати критичний аналіз та оцінку сучасних наукових досягнень у галузі 

освіти обдарованих і талановитих; 

 генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких завдань, у тому числі в 

міждисциплінарних галузях; 

 здійснювати пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізацію значного обсягу 

наукової інформації з різних джерел, інтерпретацію результатів порівняльно-

педагогічних досліджень; 

 орієнтуватися в інформаційних та Internet-джерелах з проблем освіти обдарованих і 

талановитих, працювати з бібліотечними фондами, критично ставитись до 

отриманої інформації; 

 володіти комп’ютерною та інформаційною культурою, усвідомлювати цінності 

суб’єктивної позиції в інформаційному просторі; 

 використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та 

англійською мовами; 

 проектувати і реалізовувати індивідуальну наукову траєкторію, застосовувати 

принципи наукової самоорганізації, власного дослідницького стилю; 

 працювати в науковій групі, дотримуючись етичних норм професійної діяльності; 
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 володіти сучасною методологією, методикою та методами наукового педагогічного 

дослідження, зокрема з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 аналізувати, порівнювати та  зіставляти явища та процеси, що відбуваються в освіті 

обдарованих і талановитих різних країн; 

 аналізувати, зіставляти теоретичні погляди науковців щодо процесів і явищ, що 

відбуваються в освіті обдарованих і талановитих різних країн та у світі в цілому; 

 аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку освітніх процесів,  різницю між 

освітніми явищами, що мають універсальний, особливий та одиничний характер; 

 оцінювати вплив суспільно-політичних, суспільно-економічних, науково-технічних 

та культурно-істоичних чинників на розвиток освіти обдарованих і талановитих 

різних країн та світу в цілому; 

 висловлювати власну точку зору в усній та письмовій формі українською та 

англійською мовами щодо тенденцій розвитку освіти обдарованих і талановитих, 

які спостерігаються в різних регіонах світу та Україні. 

 

Плановані результати навчання  

 

Знання 

 

 здатність оволодівати новим концептуальним та методологічним 

знанням у галузі філософсько-світоглядних проблем педагогіки, історії 

вітчизняної та зарубіжної філософсько-педагогічної думки, 

аксіологічних проблем освіти і виховання;  

 здатність продемонструвати знання та розуміння філософії освітньої 

політики на наднаціональному та національному рівнях;  

 здатність розуміння та цілісного застосування сучасних 

методологічних підходів до аналізу педагогічних процесів на макро-, 

мезо- та мікрорівні їх функціонування. 

Уміння 

 здатність здійснювати критичний аналіз концептуальних та 

методологічних знань у галузі науково-дослідної та професійної 

діяльності і на межі предметних галузей, інтерпретувати їх, 

синтезувати нові ідеї; 

 здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити 
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нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 

соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми; 

 здатність оцінювати можливості застосування та ризики упровадження 

досягнень історико-педагогічної  спадщини/прогресивного зарубіжного 

досвіду у сучасному вітчизняному освітньому просторі; 

 здатність оцінювати та науково грамотно формулювати перспективи 

подальших досліджень у відповідній галузі наук про освіту. 

Комунікація 

 здатність оволодівати та демонструвати на високому рівні професійні 

мовно-комунікативні уміння українською та англійською мовами у 

процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження у 

вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних презентацій 

відповідно до вимог стандартів міждисциплінарного та/або 

міжнародного  професійного співтовариства; 

 здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів 

наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, 

редагування, перекладу та ін.);  

 здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності. 

Автономність і відповідальність 

 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

нести відповідальність за навчання інших. 

 

Групи компетентностей 

Інтегральна компетентність 

 найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей; 

 навички критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей; 
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 уміння розроблення та реалізації проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем; 

 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

відповідальність за навчання інших. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

 нові концептуальні та методологічні знання у галузі філософсько-

світоглядних проблем педагогіки; 

 нові концептуальні та методологічні знання у галузі історії вітчизняної 

та зарубіжної філософсько-педагогічної думки; 

 нові концептуальні та методологічні знання з аксіологічних проблем 

освіти і виховання; 

 уміння здійснення аналізу філософських та ідеологічних засад 

освітньої політики на наднаціональному та національному рівнях;  

 навички застосування синергетичного, системного, аксіологічного, 

феноменологчного та інших методологфчних підходів до аналізу 

педагогічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх 

функціонування; 

 найбільш передові концептуальні та методологічні знання у галузі 

загальної педагогіки і на межі предметних галузей; 

 найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

порівняльної педагогіки, зарубіжної педагогіки і на межі предметних 

галузей; 

 уміння використання сучасної методології, методик та методів 

педагогічного дослідження у процесі підготовки дисертаційної роботи, 

її апробації та у подальшій професійній діяльності; 

 навички критичного аналізу та інтерпретації досліджень у галузі 

вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу 
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нових ідей; до спілкування з предмету дослідження у межах 

міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища; 

 навички оцінки можливостей застосування та можливих ризиків 

упровадження досягнень історико-педагогічної 

спадщини/прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному 

вітчизняному освітньому просторі; 

 навички об’єктивної оцінки та науково-грамотного формулювання 

перспектив подальших досліджень у відповідній галузі наук про 

освіту. 

Загальні компетентності дослідника 

 навички операційної обробки наукових текстів різних жанрів 

наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, 

редагування, перекладу та ін.); 

 навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності; 

 навички організації та проведення навчальних занять у вищій школі; 

 навички організації самостійної роботи студентів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади освіти обдарованих і 

талановитих 

Тема 1. Освіта обдарованих і талановитих як галузь наукових знань: сучасні 

концептуальні підходи. 

Тема 2. Теоретико-методологічні підходи до вивчення природи 

обдарованості. 

Тема 3. Сутність та структура обдарованості.  

РОЗДІЛ ІІ. Педагогічна підтримка обдарованих і талановитих дітей 

та молоді на різних етапах навчання 

Тема 4. Методики ідентифікації обдарованих і талановитих на різних етапах 

навчання. 

Тема 5. Створення середовища підтримки обдарованих і талановитих у 

межах загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

Тема 6. Диференціація навчання обдарованих і талановитих. 

Тема 7. Психолого-педагогічний супровід обдарованих і талановитих дітей та 

молоді. 
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РОЗДІЛ ІІІ Сучасні тенденції інноваційного розвитку освіти 

обдарованих і талановитих 

Тема 8. Забезпечення якості освіти обдарованих і талановитих на засадах 

рівності і справедливості. 

Тема 9. Тенденції технологізації освіти обдарованих і талановитих.  

Тема 10. Тенденції розвитку вищої освіти обдарованих і талановитих. 

Тема 11. Освітня політика міжнародних організацій у сфері освіти 

обдарованих і талановитих. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

розділів                 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
с 

ь
о
г
о
 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади освіти обдарованих і талановитих 

Тема 1.                 

Освіта 

обдарованих і 

талановитих як 

галузь наукових 

знань: сучасні 

концептуальні 

підходи 

8 2 - - - 6       

Тема 2.              

Теоретико-

методологічні 

підходи до 

вивчення природи 

обдарованості 

7 1 2 - - 4       

Тема 3. 

Сутність та 

структура 

обдарованості 

7 1 2 - - 4       

РОЗДІЛ ІІ. Педагогічна підтримка обдарованих і талановитих дітей та молоді на різних етапах 

навчання 

Тема 4.               

Методики 

ідентифікації 

обдарованих і 

талановитих на 

різних етапах 

навчання 

7 1 2 - - 4       

Тема 5.             

Створення 

середовища 

підтримки 

обдарованих і 

талановитих у 

межах 

загальноосвітніх і 

7 1 2 - - 4       
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позашкільних 

навчальних 

закладів 

Тема 6.              

Диференціація 

навчання 

обдарованих і 

талановитих 

7 1 2 - - 4       

Тема 7.             

Психолого-

педагогічний 

супровід 

обдарованих і 

талановитих дітей 

та молоді 

6  2 - - 4       

      РОЗДІЛ ІІІ. Сучасні тенденції інноваційного розвитку освіти обдарованих і талановитих 

Тема 8.              

Забезпечення 

якості освіти 

обдарованих і 

талановитих на 

засадах рівності і 

справедливості 

6 - 2 - - 4       

Тема 9.              

Тенденції 

технологізації 

освіти обдарованих 

і талановитих 

6 - 2   4       

Тема 10.              

Тенденції розвитку 

вищої освіти 

обдарованих і 

талановитих 

6 - 2   4       

Тема 11.              

Освітня політика 

міжнародних 

організацій у сфері 

освіти обдарованих 

і талановитих 

7 1 2   4       

ІНДЗ  16  2   14       

Усього годин 90 8 22   60       

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Освіта обдарованих і талановитих як галузь 

наукових знань: сучасні концептуальні 

підходи 

2  

2 Теоретико-методологічні підходи до вивчення 

природи обдарованості 

1  

3 Сутність та структура обдарованості 1  

4 Методики ідентифікації обдарованих і 

талановитих на різних етапах навчання 

1  

5 Створення середовища підтримки 

обдарованих і талановитих у межах 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

1  
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закладів 

6 Диференціація навчання обдарованих і 

талановитих 

1  

7 Освітня політика міжнародних організацій у 

сфері освіти обдарованих і талановитих 

1  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Теоретико-методологічні підходи до вивчення 

природи обдарованості 
2  

2 Сутність та структура обдарованості 2  

3 Методики ідентифікації обдарованих і 

талановитих на різних етапах навчання 
2  

4 Створення середовища підтримки 

обдарованих і талановитих у межах 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів 

2  

5 Диференціація навчання обдарованих і 

талановитих 
2  

6 Психолого-педагогічний супровід 

обдарованих і талановитих дітей та молоді 
2  

7 Забезпечення якості освіти обдарованих і 

талановитих на засадах рівності і 

справедливості 

2  

8 Тенденції технологізації освіти обдарованих і 

талановитих 
2  

9 Тенденції розвитку вищої освіти обдарованих 

і талановитих 
2  

10 Освітня політика міжнародних організацій у 

сфері освіти обдарованих і талановитих 
2  

11 ІНДЗ Характеристика змістово-

процесуальних особливостей освіти 

обдарованих і талановитих у розвинених 

країнах світу та Україні 

2  

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 -   

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Освіта обдарованих і талановитих як галузь 6  



12 

наукових знань: сучасні концептуальні 

підходи 

2 Теоретико-методологічні підходи до вивчення 

природи обдарованості 
4  

3 Сутність та структура обдарованості 4  

4 Методики ідентифікації обдарованих і 

талановитих на різних етапах навчання 
4  

5 Створення середовища підтримки 

обдарованих і талановитих у межах 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів 

4  

6 Диференціація навчання обдарованих і 

талановитих 
4  

7 Психолого-педагогічний супровід 

обдарованих і талановитих дітей та молоді 
4  

8 Забезпечення якості освіти обдарованих і 

талановитих на засадах рівності і 

справедливості 

4  

9 Тенденції технологізації освіти обдарованих і 

талановитих 
4  

10 Тенденції розвитку вищої освіти обдарованих 

і талановитих 
4  

11 Освітня політика міжнародних організацій у 

сфері освіти обдарованих і талановитих 
4  

 ІНДЗ  14  

 

9. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

1. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у США  

2. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Великій Британії. 

3. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Канаді. 

4. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Японії. 

5. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Німеччині. 

6. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих в Італії. 

7. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Польщі. 

7. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Франції. 

8. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих в Іспанії. 

9. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих у Швеції. 

10. Характеристика змістово-процесуальних особливостей освіти обдарованих і 

талановитих в Україні. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Само

ст.ро

бота  

Підс.

конт

роль 

Сума 

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 

100 
Т

Т1 

Т

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

Т 

10 

Т 

11 

5 

 

20 

 

25 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Т1, Т2 ... Т 9 – теми розділів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 - 89 В 
добре  

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно  

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 
1. Антонова О.Є. Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою мооддю / 

О.Є. Антонова // Методологія наукової діяльності : навчальний посібник (Гриф 

МОН України) : Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, 

Л.В. Барановська та ін. / за заг. ред. проф. Д.В. Чернілевського. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2012. – С. 89–99. 

2. Антонова О.Є. Обдарованість : досвід історичного та порівняльного аналізу : 

монографія. – Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с. 
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3. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 

320 с. 

4. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2008. 

– 291 с.  

5. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХ1 века. − М. : 

Изд-во УРАО, 1999. − 208 с. 

6. Галус О. М. Порівняльна педагогіка : [навч. посіб.] / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – 

К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

7. Матвієнко О. В. Стратегії розвитку середньої освіти в країнах Європейського Союзу : 

Монографія. К. : Ленвіт, 2005. − 381 с. 

8. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. І. Локшина. – 

К. : Богданова А. М., 2009. – 404 с. 
9. Практикум з порівняльної педагогіки : навч.-метод. посібник / укл. Сбруєва А. А.,  

Бойченко М. А., Чистякова І. А. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 

92 с. 
10. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / упоряд. І. М. Богданова, Н. І. Дідусь, З. Н. 

Курлянд, М. Ф. Ломонова та ін. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2000. – 164 

с.  

11. Сбруєва А. А. Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах 

побудови суспільства знань / А. А. Сбруєва – Суми : СумДПУ  

ім. А. С. Макаренка, 2008. – 80 с.  

12. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : навч. пос. / А. А. Сбруєва. – Суми : 

Університетська книга, 2013. ‒ 300 с.  

13. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних 

країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / А. А. 

Сбруєва. – Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня»; Видавництво «Козацький 

вал», 2004. – 500 с. 

14. Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і 

регіональний контексти [колективна монографія] / [за заг. ред. А.А. Сбруєвої]. – 

Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015.  – 520 с. 

15. Чепіль М. М. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / Марія Миронівна Чепіль. – К. : 

Академвидав, 2014. – 215 с.  

16. Bloom B. Developing talent in young people / B. Bloom. − New York : Ballantine, 1985. 

– 572 р. 

17. Colangelo N. Handbook of gifted education / N. Colangelo, G. Davis. – [2nd ed.]. – 

Boston : Allyn & Bacon, 1996. – 608 р. 

18. Dabrowski K. Mental growth through positive disintegration / K. Dabrowski. – London : 

Gryf, 1970. − 184 р. 

19. Gagne F. An imperative, but, alas, improbable consensus! (definition of giftedness) 

[Electronic resource] / F. Gagne // Roeper Review. The Roeper School. 2004. – High 

Beam Research. 6 Oct. 2010.– URL : http://www.highbeam.com. 

20. Karnes F. Gifted children and legal issues : An update / F. Karnes, R. Marquardt. – 

Scottsdale, AZ : Great Potential Press, 2000. – 230 р. 

21. Mendaglio S. Models of counseling gifted children, adolescents, and young adults / 

S. Mendaglio [ed.], J. Peterson. – Waco, TX : Prufrock Press, 2006. – 318 р. 

22. Renzulli J. Schools for talent development: A practical plan for total school improvement / 

J. Renzulli. – Mansfield Center, CT : Creative Learning Press, 1994. – 379 р. 

23. Rogers K. Re-forming gifted education: Matching the program to the child / K. Rogers. – 

Scottsdale, AZ : Great Potential Press, 2002. – 464 р. 

24. Tannenbaum A. Gifted Children / A. Tannenbaum. – New York : MacMillan Publishing, 

1983. – 527 р. 

http://www.highbeam.com/
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Література до навчального курсу 

Базова 

1. Авчіннікова Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи : 

монографія / Г. Д. Авчіннікова, І. О. Білецька. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. 

– 185 с. 

1. Антонова О.Є. Застосування системного підходу у побудові моделі обдарованості / 

О.Є. Антонова // Професійна педагогічна освіта : системні дослідження : 

монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 

– С. 68–91. 

2. Антонова О.Є. Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою мооддю 

/ О.Є. Антонова // Методологія наукової діяльності : навчальний посібник (Гриф 

МОН України) : Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, 

Л.В. Барановська та ін. / за заг. ред. проф. Д.В. Чернілевського. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2012. – С. 89–99. 

3. Антонова Е.Е. Методологические подходы к изучению проблемы одарѐнности / 

Е.Е. Антонова // Духовно-нравственные основы воспитания культурной элиты 

общества : коллективная монография / под ред. А.В. Роговой. – Чита : 

Забайкальский гос. ун-т, 2013. – С. 172–218. 

4. Антонова О.Є. Обдарованість : досвід історичного та порівняльного аналізу : 

монографія. – Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с. 

5. Антонова О.Є. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація 

особистісно-орієнтованого піходу / О.Є. Антонова // Професійна педагогічна освіта 

: особистісно орієнтований підхід : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 316–345. 

6. Антонова О. Є. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у 

педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. 

наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Є. Антонова. − 

К., 2008. − 44 с. 

7. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 

320 с. 

8. Бобир О. В. Особистісні характеристики юнацтва з різними формами 

обдарованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 

19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. В. Бобир. − Х., 2005. − 20 с. 

9. Боришевський М. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершин духовності : 

монографія / М. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с. 

10. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2008. 

– 291 с.  

11. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХ1 века. − М. : 

Изд-во УРАО, 1999. − 208 с. 

12. Гавеля О. М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої 

учнівської молоді у позанавчальний час : монографія / [О. М. Гавеля ; Держ. акад. 

кер. кадрів культури і мистец.]. − К. : ДАКККіМ, 2006. − 215 с. 

13. Галус О. М. Порівняльна педагогіка : [навч. посіб.] / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – 

К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

14. Давидова Л. Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді 

на Україні [Проект закону України] [Електронний ресурс] / Л. Давидова. – Режим 

доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JD3FR00A.html 
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15. Декларація прав дитини Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (20 

листопада 1959 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=331 

16. Заболотна О. А. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах 

Європейського союзу : дис. докт. пед. наук : спец 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки / Оксана Адольфівна Заболотна. –  Тернопіль, 2014. – 527 с. 

17. Завгородня Н. М. Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-

виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / 

Н. М. Завгородня. − К., 2006. − 20 с. 

18. Зазимко О. В. Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в 
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