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Розвиток інтелектуального потенціалу українського суспільства
визначається підготовкою підростаючого покоління, здатного до активного
саморозвитку, творчого ставлення до розв’язання нестандартних завдань.
Вирішення цієї проблеми як однієї з важливих у сучасній педагогічній
практиці набуває особливого значення в роботі освітян серед інтелектуально
обдарованих та творчо здібних дітей та підлітків, які через високий власний
розумовий потенціал будуть здатні долати складні й потужні виклики в
дорослому світі. Потреба суспільства в обдарованих індивідах, спроможних
швидко адаптуватися до сучасних умов та ефективно реалізовувати свій
потенціал, викликає необхідність у модернізації наявних і пошуку нових
підходів до психолого-педагогічного забезпечення соціалізації молоді.
З огляду на це проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на
передній план у пріоритетах державної політики в галузі освіти, з особливою
силою актуалізуючи пошук, навчання й виховання обдарованих дітей і молоді,
стимулювання їхньої творчої праці.
Значний науковий доробок з цієї проблеми дозволяє всебічно дослідити
низку питань щодо забезпечення соціалізації обдарованих дітей та молоді в
нових зв’язках та взаємовідносинах з урахуванням особливостей їхнього
особистісного розвитку. Зважаючи на це слід зазначити, що підвищенню
ефективності організації психолого-педагогічної діяльності з обдарованими
дітьми і молоддю сприяє вивчення й творче використання вітчизняного та
світового досвіду. З усією очевидністю цей досвід свідчить про те, що
створення належного психолого-педагогічного середовища сприяє найкращим
умовам для розвитку інтелектуального потенціалу, надає можливість
потенційному досягненню успіхів у багатьох видах діяльності, тим самим
забезпечуючи процес соціалізації обдарованого підростаючого покоління і в
закладах освіти, і в соціумі в цілому.

1. Інтелектуально обдаровані діти: особливості розвитку / Т. Яншина
// Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук.
пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. –
Київ, 2013. – Вип. № 2. – С. 181–189. – Бібліогр.: 26 назв. – Текст статті
доступний
в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivoo_2013_2_23 (дата
звернення: 20.06.2018).
Висвітлено соціально-психологічні проблеми, зумовлені особливостями й
особистісними дисгармоніями інтелектуально обдарованих дітей. Подано
результати аналізу наукових досліджень щодо особливостей розвитку
інтелектуально обдарованих підлітків. Визначено причини проявів соціально
дезадаптованої поведінки інтелектуально обдарованих підлітків. Виокремлено
та схарактеризовано типи інтелектуальної поведінки обдарованих дітей.
Розглянуто чинники, що призводять до особистісних дисгармоній розвитку
інтелектуально обдарованих дітей. З’ясовано, що найбільша кількість
інтелектуально обдарованих підлітків має академічну обдарованість,
найменша – інтелектуальну та креативну. Сформульовано висновки:
інтелектуально обдаровані діти мають значні відмінності в розвитку
порівняно з однолітками та потребують особливих підходів від педагогічних
працівників і родини до їх навчання й виховання.
Ключові слова: інтелектуально обдаровані діти, особистісні
дисгармонії, полезалежність, поленезалежність, соціально-психологічні
проблеми, особистісні якості.
2. Організація соціально-педагогічної діяльності з обдарованими
дітьми в Україні: ретроспективний аналіз : монографія / Л. А. Штефан,
Л. С. Григорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Видво ХНАДУ, 2013. – 244 с. – Бібліогр.: с. 188–238.
Висвітлено питання організації соціально-педагогічної діяльності з
обдарованими дітьми в Україні першої половини XX ст. Структуровано
монографію передмовою, трьома розділами, висновками, списком
використаних джерел, додатками. У розділі «Організація соціальнопедагогічної діяльності з обдарованими дітьми як науково-педагогічна
проблема» йдеться про наукову розробку проблеми обдарованості,
проаналізовано передумови становлення соціально-педагогічної діяльності з
обдарованими дітьми в Україні, схарактеризовано особливості організації
діяльності соціального педагога з такою категорією дитячого населення на
сучасному етапі розвитку українського суспільства. В змісті розділу
«Теоретичні питання організації соціально-педагогічної діяльності з
обдарованими дітьми в Україні (перша половина XX ст.)» обумовлено критерії
визначення
етапів
організації
соціально-педагогічної
діяльності з
обдарованими дітьми в Україні (перша половина XX ст.). Виокремлено й
науково обґрунтовано етапи проблеми організації соціально-педагогічної
діяльності з обдарованими дітьми в Україні в першій половині XX ст.: 1900 –
1917 рр. – становлення проблеми організації соціально-педагогічної діяльності,
1918 – 1935 рр. – інтенсивний розвиток питань організації соціальнопедагогічної діяльності, 1936 – перша половина 50-х рр. – накопичення досвіду
з організації соціально-педагогічної діяльності. В останньому розділі
монографії «Досвід організації соціально-педагогічної діяльності з

обдарованими дітьми в Україні в першій половині XX ст.» узагальнено досвід
організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в
досліджуваний період, визначено перспективи творчого використання
прогресивних ідей зазначеного періоду в сучасних умовах розвитку української
держави. Список використаних джерел містить 600 позицій вітчизняних і
зарубіжних авторів, який подано в кінці монографії.
Ключові
слова:
обдарованість,
обдаровані
діти,
розвиток
обдарованості, соціально-педагогічна діяльність, підтримка обдарованих
дітей, розвиток особистості.
3. Фактори і особливості розвитку обдарованості у старшокласників
/ А. Ткачов // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр.
/ Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 377–381. –
Бібліогр.: 7 назв.
Висвітлено питання теоретичного обґрунтування суті поняття
«обдарованість», з’ясування її основних складових, узагальнення факторів і
особливостей її розвитку у старшокласників у процесі навчання.
Проаналізовано наукові джерела з теми дослідження. Схарактеризовано суть
поняття «обдарованість» у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі.
Розкрито основні складові та критерії обдарованості. Розглянуто особливості
розвитку обдарованості старшокласників. На основі результатів наукового
пошуку сформульовано висновок про те, що для ефективного розвитку і
збереження обдарованості в учнів старшого шкільного віку слід враховувати
такі фактори: доцільність виходу за межі традиційного навчально-виховного
процесу, запобігання ситуаціям поглиблення психологічного дискомфорту щодо
власної несхожості на необдарованих оточуючих, створення сприятливих умов
гармонійного й всебічного розвитку здібностей обдарованості особистості.
Ключові слова: обдарованість, критерії обдарованості, фактори
розвитку обдарованості, природні здібності старшокласників, навчальновиховний процес, обдарованість особистості.
4. Розвиток самопізнання обдарованих підлітків (рекомендації для
психологів та педагогів) / І. Якимова // Навчання і виховання обдарованої
дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України. –
Київ, 2013. – Вип. 2. – С. 111–117. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті
доступний
в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivoo_2013_2_16 (дата
звернення: 20.06.2018).
Розглянуто проблему розвитку самопізнання обдарованих підлітків
Зазначено, що з розвитком самопізнання обдарованих підлітків відбувається
самоактуалізація їхньої обдарованості. Наведено приклади психологічних
особливостей розвитку самопізнання підлітків. На основі авторської
методики самоопису та результатів емпіричних досліджень схарактеризовано
психологічні особливості обдарованих учнів. Звернуто увагу на значення для
підлітків з проявами обдарованості системи цінностей, де вирішальне
значення має діяльність, що відповідає змісту обдарованості. Визначено
актуальні сфери самопізнання обдарованих підлітків, а саме: «власні якості,
здібності та можливості», «пізнання свого таланту», «пізнання своїх
життєвих цілей, майбутнього», «особистісно-характерологічні особливості»,

«емоційно-вольова сфера». Запропоновано низку психолого-педагогічних
методик та рекомендацій конструктивного розвитку самопізнання в умовах
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) і гімназій. Сформульовано
висновки: для успішного педагогічного керівництва і психологічної допомоги
обдарованому підлітку потрібно надати інформацію про його індивідуальні
особливості для досягнення самоактуалізації власної обдарованості, уміло
стимулювати переважно внутрішню активність зростаючої особистості до
власного розвитку та самовдосконалення.
Ключові слова: обдарований підліток, самоактуалізація обдарованості,
розвиваючі заняття, тренінги, розвиток самопізнання обдарованих підлітків.
5. Особливості навчання обдарованих дітей підліткового віку
/ А. С. Ткачов // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб.
наук. пр. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – № 47. – С. 35–38.–
Бібліогр.: 14 назв.
–
Текст
статті
доступний
в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2013_47_13 (дата
звернення:
20.06.2018).
Розглянуто питання узагальнення особливостей навчання обдарованих
дітей підліткового віку. Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з
означенного питання. Зазначено, що з метою прогнозування подальшого стану
обдарованості учнів слід вчасно виявляти її ознаки. Обумовлено позитивні й
негативні фактори впливу на розвиток інтелектуального потенціалу
обдарованості дитини. Запропоновано шляхи прискорення навчання
обдарованих дітей. Обстоюється позиція про те, що в навчанні обдарованих
учнів підліткового віку слід ураховувати психологічні вікові особливості, які за
наявності обдарованості мають значний вплив на характер навчання дитини.
Наголошено на принципах спеціалізації навчання обдарованих учнів
підліткового віку. На основі результатів наукового пошуку узагальнено та
проранжовано особливості навчання обдарованих підлітків: виходити за межі
традиційної шкільної програми з орієнтацією на рівень розвитку учнів;
запобігати надмірному вихвалянню здібностей обдарованих дітей, уникати
ситуацій з елементами змагання, що можуть призвести до протистояння
«звичайних» і «обдарованих» дітей; створювати сприятливі умови для
розвитку здібностей обдарованих учнів з урахуванням вимог навчальних планів і
програм; готувати вчителів до навчальної діяльності з обдарованими
школярами.
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, підлітковий вік,
особливості навчання обдарованих підлітків, розвиток обдарованої дитини.
6. Організація педагогічної підтримки обдарованих школярів у
класах з поглибленим вивченням навчальних предметів (друга половина
ХХ століття) / А. Д. Балацинова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр.
/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Цифрова друкарня
№ 1, 2013. – Вип. 43. – С. 116–125. – Бібліогр.: 9 назв.
Презентовано теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел з
проблеми педагогічної підтримки обдарованих школярів України у класах з
поглибленим вивченням навчальних предметів у другій половині ХХ ст.
З’ясовано умови дидактичного забезпечення навчальних закладів з поглибленим
теоретичним і практичним вивченням навчальних предметів: школи (класи)

працювали за спеціальними навчальними програмами, забезпечувалися
кабінетами з предметів, обраних для поглибленого вивчення, бібліотеки мали
комплектуватися навчальною та науково-популярною літературою за
профілем школи. Установлено, що класи з поглибленим вивченням навчальних
предметів у досліджуваний період являли собою швидко прогресуючу форму
диференціації навчання, яка забезпечувала поглиблене опанування
обдарованими учнями знань і умінь з профільних предметів, розвиток їхніх
творчих здібностей відповідно до інтересів і нахилів. За результатами
наукового пошуку зроблено висновки про те, що протягом досліджуваного
періоду в класах з поглибленим вивченням навчальних предметів створювалися
сприятливі умови для педагогічної підтримки обдарованих дітей завдяки
підвищеному інтересу учнів до профілюючих предметів, залученню до роботи в
них кваліфікованих учителів, учених, викладачів вищих навчальних закладів
(ВНЗ), використанню науково-виробничої бази цих закладів.
Ключові слова: обдаровані учні, педагогічна підтримка, класи з
поглибленим вивченням навчальних предметів, диференціація навчання.
7. Психологічні
детермінанти
особистісного
самовизначення
обдарованих підлітків / І. О. Бояківська // Наук. зап. Серія «Психологія і
педагогіка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2013.
– Вип. 22. – С. 3–9. – Бібліогр.: 24 назви. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_22_3 (дата
звернення:
20.06.2018).
Висвітлено питання систематизації психологічних детермінант
особистісного самовизначення обдарованих підлітків. Проаналізовано
психолого-педагогічні джерела з теми дослідження. Здійснено спробу
схарактеризувати особистісне самовизначення як явище і процес. Розглянуто
чинники, що детермінують особистісне самовизначення: особистісні
характеристики, соціальна обумовленість, ціннісно-смислові характеристики,
духовні (енергетичні) характеристики. Запропоновано схему, в якій
відображаються соціальні фактори, особистісні, ціннісно-смислові й духовні
(енергетичні) характеристики особистісного самовизначення. На підставі
результатів наукового пошуку узагальнено, що всі розглянуті параметри
самовизначення цілісно й системно співвідносяться один з одним та
створюють цілісну картину процесу особистісного самовизначення;
професійне самовизначення виявляє найтісніші зв’язки з життєвим
самовизначенням, оскільки пов’язане з ним ситуативно й змістовно.
Ключові слова: особистісне самовизначення, обдарованість, підлітки,
життєвий план, самореалізація, самопізнання, психологічні детермінанти.
8. Регіональна педагогічна система розвитку обдарованих учнів
/ В. Тесленко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб.
/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. –
Вип. 45. – С. 138–150 : іл. – Бібліогр.: 9 назв.
Висвітлено питання теоретичного обґрунтування завдання координації
комплексних дій процесу ефективного розвитку обдарованих дітей.
Зосереджено увагу на загальному аналізі регіональної педагогічної системи
розвитку обдарованості та організації процесу розвитку обдарованих дітей у
рамках регіональної педагогічної системи. Зазначено, що орієнтація обласної

(регіональної) педагогічної системи розвитку обдарованості школярів полягає
у
цільовій,
змістовій,
методичній,
структурно-організаційній
скоординованості всіх її рівнів щодо відкриття і розвитку обдарованості й є
складовою системи освіти України. Виокремлено критерії оптимального
функціонування регіональної системи обдарованих дітей. Стверджується, що
розробка та впровадження регіональних педагогічних систем розвитку
обдарованості надає додаткові суттєві можливості створення сприятливих
умов системного розвитку та самореалізації будь-якої обдарованої дитини.
Проранжовано принципи дієвості виявлення обдарованих дітей. Встановлено
закономірності та визначено принципи педагогічного супроводу та підтримки
обдарованих дітей. Розглянуто етапи системи організації процесу розвитку
обдарованої дитини.
Ключові слова: обдарованість дитини, педагогічна система розвитку
обдарованості, виявлення обдарованої дитини, принципи педагогічної
підтримки, педагогічний супровід, педагогічна підтримка.
9. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з
обдарованими студентами : монографія / [кол. авт.: Л. І. Міщик,
О. М. Зайцева та ін.] ; за наук. ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т
ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. –
221 с. – Бібліогр.: с. 182–197.
Проаналізовано концептуальні підходи до проблеми обдарованості
особистості в процесі підготовки у вищому навчальному закладі.
Структуровано монографію вступом, трьома розділами, висновками,
переліком посилань до кожного розділу, який подано в кінці монографії,
додатками. Зокрема, у розділі «Загальнотеоретичні основи обдарованих
студентів як соціально-педагогічна проблема» висвітлено теоретичні підходи
до визначення обдарованості, обумовлено історичний аспект проблеми
обдарованості, вивчено та узагальнено зарубіжний досвід навчання та
виховання обдарованої молоді, розглянуто складові комплексного документа
про роботу з обдарованою молоддю - Програми Національного фонду «Україна
– дітям», «Обдаровані діти». Викладено авторські підходи до визначення
понять «обдарованість» і «творчість» та подано їх класифікацію, розкрито
психологічні та діагностичні основи обдарованих студентів, описано
особливості роботи з обдарованими студентами в навчально-виховному
процесі, зосереджено увагу на соціально-педагогічній проблемі адаптації та
діагностики обдарованої молоді у вищому навчальному закладі (ВНЗ) у розділі
«Концептуальні підходи до оптимізації навчально-виховного процесу в
контексті роботи з обдарованою молоддю в ВНЗ». Розділ «Соціальнопедагогічний супровід обдарованих студентів в умовах ВНЗ» присвячено
переліку питань, в яких розкрито категорію «супроводу» як соціальнопедагогічну умову роботи з обдарованими студентами, визначено й
проранжовано соціально-педагогічні чинники супроводу обдарованих студентів
у навчально-виховному процесі, показано дієвість соціально-педагогічної
практики як невід’ємного компонента у роботі з обдарованими студентами,
схарактеризовано процес соціалізації обдарованої студентської молоді в
умовах соціокультурного середовища ВНЗ. Зміст монографії розраховано на
науковців, студентів, аспірантів, які вивчають курс «Соціальна педагогіка».

Ключові слова: супровід, соціально-педагогічна умова, обдарованість,
творчість, соціальний супровід, соціалізація, інтелектуальні здібності,
потенціал, чинники обдарованості.
10. Педагогічні вимоги до процесу надання вищими навчальними
закладами додаткових освітніх послуг обдарованій студентській молоді
/ Я. М. Рудик // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування
України. Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія: зб. наук. пр. / Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч 2. –
С. 129–135. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2013_192(2)__21 (дата
звернення: 23.06.2018).
Розглянуто проблему формування комплексу організаційних форм
надання освітніх послуг обдарованій студентській молоді у вищих навчальних
закладах (ВНЗ). Визначено передумови для забезпечення організаційних форм
надання освітніх послуг. З’ясовано, що надання додаткових освітніх послуг у
ВНЗ насамперед зумовлено освітніми потребами обдарованих студентів.
Визначено основні види мотивації обдарованих студентів у виборі освітніх
послуг - зовнішню та внутрішню. Схарактеризовано вимоги з формування та
розвитку мотивацій обдарованих студентів. Сформульовано вимоги щодо
рівня професійної компетентності науково-педагогічного персоналу.
Обстоюється позиція щодо необхідності організації та проведення семінарівтренінгів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Проранжовано соціально-побутові вимоги, що мають забезпечуватися
ВНЗ. Сформульовано висновок про те, що ВНЗ повинен максимально зменшити
кількість факторів, які заважають обдарованим студентам самостійно
працювати над навчальними проектами.
Ключові слова: педагогічні вимоги, додаткові освітні послуги, обдаровані
студенти, мотивація, освітні потреби обдарованих студентів.
11. Організаційно-педагогічні умови реалізації регіональних програм
розвитку обдарованих сільських школярів у США : автореф. дис. ... канд.
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
/ Супруненко Інна Віталіївна ; Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ,
2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
Висвітлено проблему обґрунтування організаційно-педагогічних умов
реалізації регіональних програм розвитку обдарованих сільських школярів у
Сполучених Штатах Америки (США) та їх використання у вітчизняній
освітній системі. Здійснено аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з
досліджуваної проблеми. Виокремлено концептуальні основи трактування
сутності обдарованості та побудови діагностичних методик виявлення
обдарованих інвалідів. Визначено засади організації навчання обдарованих
дітей та особливості освітніх стратегій прискорення й збагачення. Зазначено,
що стратегія збагаченого навчання стосується навчального плану навчального
закладу, в якому передбачено вивчення додаткових дисциплін. Констатовано,
що обдарованих дітей потрібно навчати диференційовано на змістовому і
процесуальному рівнях. Установлено, що спеціальні програми для обдарованих
дітей поділяються на національні, регіональні та місцеві, залежно від джерел
фінансування - на державні та приватні, відповідно до мети, яка може

ставитися в процесі розроблення та реалізації програм, – на навчальні, виховні
й розвивальні. З’ясовано, що організаційно-педагогічні умови запровадження
програм розвитку інтелектуально-творчого потенціалу обдарованих сільських
школярів США передбачають умови організації навчально-виховного процесу й
реалізації зазначених програм у сільському регіоні. На основі проведеного
дослідження сформульовано рекомендації та визначено перспективи
використання досвіду США з реалізації регіональних програм розвитку
обдарованих сільських школярів в освітній системі України.
Ключові слова: обдарованість, методи діагностики, засади організації
навчання, стратегії прискореного і збагаченого навчання, типологія програм,
програма розвитку, організаційно-педагогічні умови.
12. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у
віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкина, К. Г. Мілютіна,
Т. А. Яншина ; НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ :
Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2014. – 250 с. – Бібліогр.: с. 236–242.
Проаналізовано психологічні закономірності соціалізації обдарованої
особистості в Інтернет-просторі. Структуровано монографію вступом,
п’ятьма розділами науково-методичного матеріалу: «Інтернет як інститут
соціалізації обдарованих дітей і підлітків», «Інтернет-соціалізація»,
«Професійна соціалізація в Інтернет-просторі обдарованих дітей і підлітків»,
«Формування компетентностей обдарованих дітей та підлітків в Інтернетсередовищі», «Профілактика викривлень Інтернет-соціалізації обдарованих
дітей і підлітків». Зокрема, описано специфіку Інтернету як соціалізувального
середовища обдарованих дітей і підлітків, визначено ознаки Інтернету як
інституту соціалізації, акцентовано увагу на мотивації користування
Інтернетом обдарованих дітей і підлітків. Звернуто увагу на те, що
соціалізація в Інтернет-середовищі є вагомою складовою соціалізації
особистості, зокрема, розкрито поняття та фактори Інтернет-соціалізації,
визначено основні відмінності між реальною та віртуальною соціалізацією,
проаналізовано підходи до розуміння віртуальної особистості. Розглянуто
структуру та етапи Інтернет-соціалізації. Важливою складовою монографії є
розроблена система психологічного супроводу процесу Інтернет-соціалізації
та профілактики девіантного розвитку обдарованих підлітків. Монографія
містить список використаних джерел українських і зарубіжних авторів та
додатки.
Ключові слова: соціалізація, обдарована особистість, підлітки,
специфіка
Інтернету,
Інтернет-соціалізація,
Інтернет-середовище,
психологічний супровід.
13. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей
обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова ; НАПН України, Ін-т
обдар. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України,
2014. – 94, [1] с. – Бібліогр.: с. 80–95.
Висвітлено проблему розвитку дослідницьких здібностей обдарованих
учнів шляхом залучення їх до дослідницької діяльності в системі Малої академії
наук України. Структуровано монографію вступом, двома розділами
«Теоретичні основи вивчення дослідницьких здібностей» й «Емпіричне
дослідження прояву дослідницьких здібностей обдарованих учнів», висновками

та списком використаних джерел (198 позицій). Особливу увагу звернуто на
психологічні умови, що впливають на розвиток учнівської молоді.
Проаналізовано психолого-педагогічні джерела з проблеми обдарованості та
психології здібностей. Здійснено аналіз концепцій дослідницьких здібностей.
Встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здібностей.
Запропоновано, теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено
модель психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей обдарованих
підлітків.
Ключові слова: дослідницька поведінка, дослідницькі здібності,
обдарованість учнів, індивідуально-психологічні особливості особистості,
психологічні умови розвитку, розвиток здібностей.
14. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими
дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. –
Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2014. – 230 с. – Бібліогр.: с. 126–
142.
Висвітлено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості
молоді. Структуровано монографію вступом, трьома розділами з
підрозділами, висновками, списком використаних джерел (223 позиції
вітчизняних і зарубіжних авторів) та додатками. У розділі «Теоретичні
засади вивчення проблеми спортивно обдарованої молоді» розкрито наукові
підходи з проблем мотивації досягнення успіху, розглянуто обдарованість як
психологічний феномен, напрями дослідження спортивної обдарованості як
різновиду спеціальної обдарованості. Запропоновано пакет діагностичних
методик, визначено критерії спортивної обдарованості та рівні мотивації
досягнення успіху для ідентифікації спортивно обдарованої молоді в змісті
розділу «Діагностика спортивно обдарованої молоді». В останньому розділі
монографії «Психолого-педагогічні умови розвитку спортивно-обдарованих
учнів» представлено розроблений та апробований авторами психологічний
тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої
молоді та результати експериментального впровадження системи з розвитку
спортивно обдарованої молоді. Звернуто увагу на додатки, що містять
навчальну програму з розвитку обдарованих учнів дитячо-юнацьких
спортивних шкіл (ДЮСШ) й методики діагностики спортивної обдарованості.
Ключові слова: спортивно обдаровані діти, обдарованість, мотивація
досягнення успіху, психологічні складові спортивної обдарованості, навички
мотивації досягнення успіху.
15. Особливості самоставлення обдарованих підлітків залежно від
типу відносин у їх сім’ях / І. О. Бояківська // Наук. зап. Серія «Психологія
і педагогіка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». –
Острог, 2014. – Вип. 30. – С. 21–27. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті
доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_7 (дата
звернення: 20.06.2018).
Висвітлено результати дослідження особливостей самоставлення
обдарованих підлітків в контексті сімейних відносин. Здійснено теоретичний
огляд наукової літератури з вивчення проблематики дослідження. Зазначено,
що обдаровані підлітки часто висувають до себе надто високі вимоги, батьки
і
педагоги
мають
завищені
очікування,
однолітки
виявляють

нерозуміння. Схарактеризовано особливості взаємовідносин у сім’ї (стилі
батьківської поведінки). Проаналізовано вплив різних типів відносин у сім’ях на
самоставлення обдарованих підлітків. Розглянуто чинники формування
позитивного і негативного самовставлення у підлітків залежно від типу
сімейних стосунків. З’ясовано, що самоставлення обдарованих підлітків є
нестійким, з тенденцією до негативного. На підставі результатів наукового
пошуку систематизовано види батьківсько-дитячих відносин. Встановлено,
що на самоставлення підлітків більше впливає емоційне ставлення батьків,
ніж їхня об’єктивна поведінка. Констатовано, що за наявності приймаючого,
шанобливого ставлення з боку батьків у підлітків формується позитивний тип
самоставлення, що поєднує критичне врахування зовнішніх оцінок та власного
досвіду. Наголошено, що досвід сімейного спілкування дитини є вагомим
чинником, що вливає на формування загальної настанови щодо власного Я,
сферу соціальних відносин.
Ключові
слова:
самоставлення,
самопізнання,
обдарованість,
підлітковий вік, сімейні стосунки, формування самоставлення.
16. Психологічні особливості розвитку самопізнання в обдарованих
підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07
«Педагогічна та вікова психологія» / Якимова Ірина Олександрівна ; Київ.
ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
Висвітлено проблему дослідження психологічних особливостей розвитку
самопізнання в обдарованих підлітків. Розглянуто наукові підходи до вивчення
проблеми психологічних особливостей розвитку самопізнання в обдарованих
підлітків.
З’ясовано
психологічну
суть
понять
«самопізнання»,
«обдарованість», «розвиток самопізнання», «самопізнання обдарованих
підлітків». Розроблено модель розвитку самопізнання обдарованого підлітка,
фундаментальною психологічною особливістю якого є суперечності між
інтерперсональним та інтраперсональним вимірами здобуття ним знань про
себе та свої можливості, що є рушійною силою цього процесу. На основі
теоретичного аналізу обґрунтовано модель розвитку самопізнання
обдарованих підлітків. Експериментально виявлено психологічні особливості
самопізнання в обдарованих підлітків. Визначено рівні та критерії розвитку
самопізнання обдарованих учнів підліткового віку. Розроблено та апробовано
програму розвитку самопізнання обдарованих підлітків, що містить
теоретичний, діагностичний та тренінгові компоненти. Доведено
ефективність впровадженої програми позитивною динамікою підвищення
рівня рефлективності та самоусвідомлення обдарованих підлітків.
З урахуванням результатів дослідження розроблено методичні рекомендації,
що сприятимуть на активізації самопізнання обдарованих підлітків.
Ключові слова: самопізнання, обдарованість, розвиток самопізнання,
психологічні особливості самопізнання обдарованих підлітків, підлітковий вік,
програма розвитку самопізнання обдарованих підлітків.
17. Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих підлітків
/ Л. Процик // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та
практика : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка
НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2. –
С. 104–110. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivoo_2015_2_15 (дата
звернення:
20.06.2018).
Розглянуто особливості проведення психологічної діагностики
інтелектуальної обдарованості підлітків. Зазначено, що сучасний стан
досліджень проблеми обдарованості свідчить про її психологічний вектор.
Звернуто
увагу
на
диференціацію
обдарованості - психомоторну,
інтелектуальну, творчу, академічну, соціальну та духовну. Доведено, що оцінка
підлітка як обдарованого не повинна бути самоціллю. Розглянуто
стандартизовані методи вимірювання рівня інтелекту обдарованих дітей,
зокрема індивідуальні та групові тести. Описано сім діагностичних етапів
багатоступеневої процедури виявлення обдарованих учнів. Стверджується, що
з урахуванням специфіки обдарованості в підлітковому віці найбільш
адекватною формою ідентифікації ознак обдарованості будь-якого школяра є
психолого-педагогічний моніторинг. Проранжовано вимоги психологопедагогічного моніторингу як форми ідентифікації ознак обдарованості
конкретної дитини. Визначено й обґрунтовано основні методи й методики
дослідження
зазначеної
проблеми.
Наголошено,що
діагностика
інтелектуальної обдарованості має враховувати комплексно особистісні
характеристики і властивості інтелекту, креативність, соціальні та
спеціальні здібності.
Ключові слова: здібності, підліток, діагностика, валідність,
диференціації обдарованості, інтелектуальна обдарованість, творча
обдарованість, соціальна обдарованість, духовна обдарованість.
18. Формування художніх та естетичних здібностей, творчої
активності
обдарованих
учнів
/ В. Г. Чуркіна,
К. О. Косенко
// Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперерв. освіти
Херсон. облради. – Херсон : Херсон, 2015. – Вип. 27. – С. 63–68. – Бібліогр.:
12 назв.
Висвітлено проблему обґрунтування особливостей формування художніх
й естетичних здібностей, творчої активності обдарованих учнів у навчальних
закладах (НЗ). Проаналізовано наукові джерела з досліджуваної теми
проблеми. Наголошено на значенні художньо-естетичного виховання та
активізації творчої діяльності як складників формування дитини. Уточнено
сутнісні характеристики понять «художньо-естетичні здібності»,
«обдарованість», «художньо-творча активність», «творчість». Розглянуто
шляхи формування в учнів художньо-естетичних здібностей як одного з
елементів їхньої духовно-естетичної культури. Обстоюється позиція про те,
що навчальна робота з обдарованими учнями має передбачати наявність
певних психологічних установок, які мотивують до діяльності з метою
задоволення потреб особистості бути творцем і співтворцем. Констатовано,
що основою продуктивного (творчого) та репродуктивного (стереотипного)
типів активності обдарованих учнів є процесуальна й особистісна форми
актуалізації цієї активності, яка в умовах загальноосвітнього навчального
закладу (ЗНЗ) пов’язана з методами розвитку креативності, ігровими та
тренінговими технологіями на уроках і позакласних заходах. Зокрема,
особистісна форма актуалізації реалізується у вигляді особистісного стилю,
процесуальна форма – є ступенем новизни продукту, який створюється

особистістю в процесі власної творчої діяльності та праці. Узагальнено, що
виховання через любов, красу, творчу діяльність і зразки мистецтва є умовою
та засобом розкриття здібностей, активізації емоційно-почуттєвої і
комунікативної сфер, пізнавальних інтересів й духовного потенціалу
обдарованих учнів.
Ключові слова: художні та естетичні здібності, творча активність,
обдаровані учні, виховання через «любов», педагогічні умови, обдарована
особистість.
19. Психологічні умови побудови шкільного освітнього середовища
для обдарованих підлітків / О. С. Нечаєва // Актуальні проблеми
психології : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.
– Київ, 2015. – Т. 6, вип. 10. – С. 199–207. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті
доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_6_10_23 (дата
звернення: 20.06.2018).
Розглянуто проблему дослідження психологічних характеристик
розвивального освітнього середовища в контексті розвитку обдарованої
особистості. Наголошено на забезпеченні сприятливих умов розвивального
шкільного освітнього середовища для обдарованих учнів підліткового віку.
Виокремлено та схарактеризовано специфічні принципи побудови освітнього
середовища для обдарованих підлітків. Надано дані експериментального
дослідження психологічних умов шкільного освітнього середовища з переходом
від початкової до середньої школи учнів з ознаками інтелектуальної
обдарованості. З’ясовано, що рівень сприяння формуванню пізнавальної
мотивації пов’язаний зі ступенем прояву демократичності освітнього
середовища. Звернуто увагу на те, що незалежно від типу освітнього
середовища задоволеність якістю освітніх послуг серед інтелектуально
обдарованих учнів має тенденцію до зниження. Стверджується, що
авторитарний стиль керівництва на початковому етапі навчання забезпечує
більшу задоволеність освітнім середовищем.
Ключові слова: обдарована особистість, інтелектуальна обдарованість,
освітнє середовище, розвивальне освітнє середовище, принципи побудови
освітнього середовища, психологічні умови моделювання освітнього
середовища.
20. Аналіз проблем cоціально-психологічної адаптації обдарованих
учнів підліткового віку / Н. В. Єзерська // Молодий вчений. – Херсон, 2015.
– № 9, ч. 2. – С. 123–126. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(2)__32 (дата
звернення:
20.06.2018).
Висвітлено соціально-психологічні особливості адаптації обдарованих
підлітків в умовах перебування в школах-інтернатах. Розглянуто рівні
соціально-психологічної адаптації особистості. Проаналізовано проблеми
соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів підліткового віку.
З’ясовано, що в школах-інтернатах спостерігається дисбаланс щодо уваги до
проблем інтелектуального й особистісного розвитку. Проранжовано фактори
тривалості адаптаційного періоду обдарованих учнів підліткового віку.
Виокремлено й схарактеризовано критерії адаптованості обдарованих
підлітків до умов та вимог ліцею. Наголошено на проблемах, до яких

призводять неадаптивність і дезадаптація особистості обдарованих
школярів. Узагальнено, що знання вищезазначених особливостей необхідно для
створення спеціальної програми, спрямованої на формування способів та
шляхів самореалізації підлітків з метою розвитку адаптивних властивостей
особистості.
Ключові слова: психічна адаптація, адаптація, адаптивні здібності,
проблеми адаптації, обдаровані учні підліткового віку.
21. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в
університетах Великобританії : монографія / Ірина Холод ; [наук. ред.
Т. Д. Кочубей]. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 177 с. – Бібліогр.: с. 145–177.
Розглянуто низку питань, присвячених педагогічній підтримці
обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії.
Структуровано монографію передмовою, трьома розділами, післямовою,
додатками й списком використаних джерел, що забезпечує поступове й
логічно організоване з’ясування, характеристику, аналіз та розв’язання
конкретної проблеми. Розділ «Перспективи використання досвіду
Великобританії у системі вищої освіти України» присвячено стану
дослідження проблеми педагогічної підтримки обдарованої студентської
молоді, у якому визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження
проблеми. У розділі «Організаційно-педагогічні засади педагогічної підтримки
обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії»
схарактеризовано нормативно-законодавче та програмне забезпечення
підтримки обдарованої молоді у Великій Британії, розкрито зміст педагогічної
підтримки в її університетах, виокремлено форми педагогічної підтримки
обдарованої студентської молоді в університетах, виявлено інноваційні
методи навчання обдарованих студентів. Розділ «Перспективи використання
досвіду Великобританії у системі вищої освіти України» посідає особливе
місце в монографії, де відображено стан і проблеми забезпечення педагогічної
підтримки обдарованої молоді в Україні й запропоновано практичні
рекомендації для врахування британського досвіду з педагогічної підтримки
обдарованої молоді в університетах України на міжнародному,
загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях. Список
використаних джерел містить значну кількість позицій (412) вітчизняних і
зарубіжних авторів, який подано в кінці монографії.
Ключові слова: педагогічна підтримка, обдарованість, обдарована
студентська молодь, інтелектуальні здібності, форми педагогічної підтримки,
методи навчання педагогічної підтримки, модель обдарованості.
22. Теоретичні засади навчання обдарованих дітей молодшого
шкільного віку в контексті реформування освіти / М. Лавренова, Н. Лалак,
Л. Фенчак // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр.
/ Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т реклами. – Київ, 2016. – Вип. 2. –
С. 31–37.
– Бібліогр.: 12 назв. – Текст
статті
доступний
в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_2_7 (дата
звернення:
20.06.2018).
Розкрито аспекти роботи з обдарованими учнями початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Здійснено аналіз наукових
психолого-педагогічних праць з теми дослідження. Зазначено, що проблема

обдарованості набула статусу державної важливості. Проранжовано етапи
процесу виявлення обдарованості. Розглянуто основні показники розвитку
здібностей дітей у різних сферах діяльності. Визначено передумови
формування інтересу учнів до навчальної діяльності. Виокремлено методи
навчання обдарованих учнів та форми роботи з обдарованими дітьми.
Наголошено на необхідності створення психолого-педагогічних умов для
розвитку обдарованих дітей. Зроблено висновок про те, що головним
осередком розвивальної навчально-виховної діяльності є ЗНЗ як простір
спільної діяльності вчителів, учнів та батьківської громади. Підґрунтям
зазначених процесів є ствердження самоцінності дитини, максимального
забезпечення її інтересів, ставлення до учнів як до стратегічних партнерів.
Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, молодші школярі,
навчально-виховна система школи, методи навчання обдарованих учнів, засоби
навчання обдарованих дітей.
23. Психологічні умови розвитку дослідницьких
здібностей
обдарованих підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07
«Педагогічна та вікова психологія» / Постова Катерина Григорівна ; Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – 20 с. –
Бібліогр.: 15 назв.
Розглянуто проблему розвитку дослідницьких здібностей обдарованих
підлітків, що полягає в теоретичному обґрунтуванні й емпіричному вивченні
психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей, розробці та апробації
програми цілеспрямованого їх розвитку. Проаналізовано підходи до вивчення
дослідницьких здібностей, особливості їх розвитку в підлітковому віці. Уперше
на основі теоретичних підходів здійснено авторське визначення понять
«дослідницькі здібності» та «дослідницькі здібності обдарованих підлітків».
Обґрунтовано психологічні умови, критерії і показники розвитку дослідницьких
здібностей обдарованих підлітків. Визначено рівні розвитку дослідницьких
здібностей обдарованих підлітків: низький, нижче середнього, середній, вище
середнього, високий рівень. Встановлено фактори визначального впливу на
розвиток дослідницьких здібностей обдарованих підлітків, запропоновано
модель створення психологічних умов для їх розвитку. Розроблено програму
цілеспрямованого розвитку обдарованих підлітків у формі факультативного
курсу «Основи науково-дослідницької діяльності». Доведено ефективність
програми позитивною динамікою показників розвитку дослідницьких
здібностей у підлітків.
Ключові слова: здібності, підліток, розвиток, обдарованість,
дослідницькі здібності, дослідницька поведінка, пошукова активність,
мотивація, дослідницька діяльність.
24. Психологічні детермінанти становлення та розвитку особистості
обдарованої дитини у підлітковому віці / О. В. Шевчишена // Наук. вісн.
Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психологічні науки / Херсон. держ. ун-т, фт психології, історії та соціології. – Херсон, 2016. – Вип. 2, т. 2. – С. 85–91. –
Бібліогр.: 20 назв.
–
Текст
статті
доступний
в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__18 (дата
звернення:
20.06.2018).

Проаналізовано наукові підходи дослідження особливостей та
психологічних проблем підлітків. Розглянуто об’єктивні й суб’єктивні бар’єри
та суперечності в розвитку особистості обдарованого підлітка. Наголошено
на значенні спрямування діяльності соціальних інститутів - сім’ї,
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) щодо забезпечення належних
психолого-педагогічних умов для становлення та розвитку особистості
обдарованої дитини. Стверджується, що обізнаність педагогів і батьків із
суперечностями, які є рушійними силами психічного розвитку підлітка,
сприяють виробленню здатностей досягати оптимальної стратегії у
спілкуванні та взаємодії з дітьми цієї вікової категорії. Звернуто увагу на
важливість пояснення підліткові педагогами або батьками, що здатність
помилятися є нормою будь-якої людини. Систематизовано та
схарактеризовано психологічні детермінанти становлення та розвитку
особистості обдарованої дитини в підлітковому віці. З’ясовано, що відкриті
стосунки у сім’ї і педагогами є важливим чинником щодо стабілізації
психофізичного стану, подолання невротичних розладів особистості, тобто
досягнення підлітком внутрішньої рівноваги. Узагальнено, що усвідомлення і
розуміння психологічних детермінант у становленні та розвитку особистості
обдарованого підлітка є необхідним фактором його соціальної
компетентності.
Ключові слова: підлітковий вік, дитяча обдарованість, особистість
обдарованої дитини, обдарований підліток, психологічні детермінанти
становлення та розвитку особистості обдарованого підлітка.
25. Особливості використання механізмів психологічного захисту
інтелектуально обдарованими підлітками / Л. С. Процик // Наук. часопис
Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : зб.
наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Вип. 3. –
С. 153–160. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2016_3_23 (дата
звернення:
20.06.2018).
Висвітлено аналіз особливостей використання механізмів психологічного
захисту інтелектуально обдарованими підлітками. Зазначено, що
психологічний захист є спеціальною регулятивною системою стабілізації
особистості, спрямованою на усунення або зведення до мінімуму почуття
тривоги, пов’язаного з усвідомленням внутрішнього конфлікту. Обґрунтовано,
що для діагностики психологічного захисту й визначення його особливостей
переважно використовують різновид тестів, що передбачають чітке
визначення алгоритму та його вплив на психологічний стан. Зазначені
методики дослідження механізмів психологічного захисту інтелектуально
обдарованих підлітків застосовуються з урахуванням таких, зокрема
критеріїв, як концептуальна обґрунтованість, висока валідність,
психометрична надійність, можливість порівняння отриманих результатів з
результатами інших дослідників. Проранжовано методи дослідження
інтелектуальної обдарованості. Розглянуто методики (межі їх застосування)
та концептуальну базу, відповідно до якої будується діагностичний висновок.
Встановлено, що механізми психологічного захисту використовують підлітки,
які увійшли до групи «звичайних». Констатовано, що діти з вираженою і

прихованою обдарованістю характеризуються подібним репертуаром
психологічних захистів («проблемний аналіз», «установка власної цінності»,
«збереження самоконтролю»). З’ясовано, що обдаровані підлітки, порівняно із
звичайними однолітками, частіше використовують когнітивні та емоційні
копінги, тоді як звичайні – емоційні та поведінкові психологічні захисти.
Досліджено механізми психологічного захисту, які використовуються
інтелектуально обдарованими підлітками, і характеризуються як
конструктивні – зберігають внутрішню рівновагу особистості й стимулюють
до подальшого розвитку.
Ключові слова: механізми психологічного захисту, діагностика, підліток,
спостереження, експеримент, тестування, валідність.
26. Вплив особистісних якостей і властивостей на становлення та
розвиток обдарованості в підлітковому віці / О. В. Шевчишена // Молодий
вчений. – Херсон, 2016. – № 7. – С. 389–394. – Бібліогр.: 27 назв. – Текст
статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_94 (дата
звернення: 20.06.2018).
Розглянуто специфіку впливу особистісних якостей і властивостей на
становлення й розвиток обдарованості в підлітковому віці. Проаналізовано
наукові концепції обдарованості, запропоновані українськими та зарубіжними
дослідниками. Схарактеризовано особистісні якості, що сприяють
повноцінному розвитку обдарованої особистості, а також ті, які виступають
як якості дестабілізуючий фактор на шляху до її формування. Визначено
основні підходи щодо виявлення цієї специфіки. Обґрунтовано специфіку впливу
особистісних якостей і властивостей на становлення й розвиток
обдарованості в підлітковому віці. Доведено наявність взаємозв’язку між
домінуванням в обдарованого підлітка певних особистісних якостей та
гармонійним розвитком його особистості. Проаналізовано особливості
особистісного розвитку як один з факторів становлення й розвитку
особистості обдарованого підлітка. Обґрунтовано значення впливу оточення
на стимулювання розвитку в обдарованого підлітка позитивних особистісних
якостей задля успішного функціонування його особистості. Виявлено, що
особистісними детермінантами становлення й розвитку обдарованості в
підлітковому віці є внутрішня позитивна мотивація, наполегливість та
цілепокладання, адекватна стабільна самооцінка, помірний рівень
тривожності та емоційна стійкість.
Ключові слова: психологія обдарованості, дитяча обдарованість,
обдарована дитина, підлітковий вік, обдарований підліток, особистісні якості,
властивості особистості, особистість обдарованого підлітка.
27. Психологічні особливості успішної соціалізації обдарованих дітей
/ С. Й. Костю // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія: Педагогіка і
психологія : зб. наук. пр. / Мукачів. держ. ун-т. – Мукачеве, 2016. Вип. 1. –
С. 151–154. – Бібліогр.: 7 назв.
Проаналізовано
психологічні
особливості
успішної соціалізації
обдарованих дітей. Виокремлено ознаки обдарованості та принципи навчання.
Зазначено, що питання виховання й соціалізації обдарованих дітей
розглядається крізь призму понять «батьки й обдаровані діти» та
«суспільство й обдаровані діти». Розглянуто чинники професійної

компетентності вчителя. Стверджується, що теорія успішної соціалізації
обдарованих дітей охоплює всі основні соціальні процеси і засоби в них, що
впливають на формування особистості учнів в умовах загальноосвітнього
простору, становлення й самореалізації дітей. Запропоновано рекомендації для
успішної соціалізації обдарованих дітей в освітньому закладі. Наголошено, що
ефективність взаємодії з обдарованими дітьми, успішність їх соціалізації
залежить від професійної компетентності вчителя, його психологічної
готовності до роботи.
Ключові слова: обдарованість, ознаки обдарованості, професійна
компетентність, професійна самосвідомість, соціалізація обдарованих дітей.
28. Розвиток лідерських якостей обдарованих школярів у США,
Канаді та Великій Британії / М. А. Бойченко // Педагогічний альманах : зб.
наук. пр. / Херсон. акад. неперерв. освіти Херсон. облради. – Херсон, 2016. –
Вип. 29. – С. 28–34. – Бібліогр.: 5 назв.
Висвітлено змістово-процесуальні особливості розвитку лідерських
якостей обдарованих школярів у Сполучених Штатах Америки (США), Канаді
та Великій Британії. Здійснено аналіз наукових джерел з досліджуваної
проблеми. З’ясовано сутність і типи лідерства, зокрема за характером впливу
– лідерство, орієнтоване на виконання завдань і на відносини, за рівнем участі
особистості – активне й рефлексивне. Виокремлено методи виявлення
лідерського потенціалу обдарованих школярів. Схарактеризовано лідерські
якості обдарованих школярів, на розвиток яких спрямовано зусилля педагогів
та інших учасників процесу виховання обдарованих і талановитих дітей у
США, Канаді та Великій Британії. Зазначено, що в умовах шкільного
середовища розвиток лідерських якостей обдарованих учнів у цих країнах
здійснюється за допомогою програм лідерства. Наголошено, що програми
розвитку лідерства, запроваджені у зазначених країнах, можуть бути різної
тривалості (від одноденних до річних), запроваджені на місцевому та
шкільному рівнях у навчальний і позанавчальний час та в різних формах.
Схарактеризовано програми розвитку лідерства обдарованих школярів у США,
Канаді та Великій Британії.
Ключові слова: лідерські якості, лідерський потенціал, обдаровані
школярі, програми розвитку лідерства обдарованих школярів.
29. Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з
обдарованою молоддю / С. Б. Фурдуй // Соц. робота в Україні. – Київ, 2016.
– № 1/2. – С. 102–111. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2016_1-2_13 (дата
звернення:
23.06.2018).
Висвітлено шляхи побудови соціальної роботи у сфері вищої школи з
обдарованою молоддю та формуванні умов їх реалізації. Розглянуто соціальнопедагогічні та соціально-психологічні особливості обдарованих студентів.
Розкрито взаємозв’язок між поняттям «обдарованість» та суміжними
видами діяльності, що дає можливість людині досягнути більш високі
результати протягом життя. Схарактеризовано соціальні умови розв’язання
проблем особистісної соціальної самореалізації і професійного самовизначення
обдарованих студентів у нових соціально-економічних умовах. Визначено
методи соціальної роботи, що спрямовані на виявлення та розвиток природних

задатків молоді на професійному рівні. Проаналізовано ефективність
соціальної роботи з обдарованою молоддю, що забезпечує виявлення
здібностей та самореалізацію студентів.
Ключові слова: соціальна робота, обдарованість, обдарована
особистість, особливості обдарованих особистостей.
30. Функції освітнього середовища з точки зору створення умов для
роботи з обдарованою молоддю / Б. Г. Кремінський // Наук. часопис Нац.
пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та
перспективи: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. –
Вип. 53. – С. 102–108. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2016_53_20 (дата
звернення
23.06.2018).
Розглянуто проблему побудови умов, що сприяють формуванню й
розвитку пізнавальної активності учнівської і студентської молоді. Визначено
функції освітнього середовища у створенні умов для роботи з обдарованою
молоддю. Досліджено значення і вплив освітнього середовища як
соціокультурного феномену на формування та розвиток інтелектуальних
здібностей учнівської й студентської молоді. Визначено, що можливість
набуття знань залежить від рівня розвитку освіти в суспільстві й
кваліфікованості кадрів освітнього закладу. Розглянуто залежність
результатів навчання від складових умов навчального процесу. Досліджено
існування зв’язку між формальним статусом навчальних закладів і рівнем
досягнень учнів на інтелектуальних заняттях. Наголошено на ролі мотивації
до навчання як складової функціонування освітнього середовища. Виокремлено
основні види мотивованої навчальної діяльності та визначено в них
перспективні для роботи з обдарованою молоддю. Зроблено висновок про те,
що ефективна система освіти має будуватися з урахуванням забезпечення
відповідним освітнім середовищем усіх його основних функцій.
Ключові слова: освітнє середовище, функції, навчання, обдарована
молодь, мотивація, інтелектуальні змагання.
31. Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії :
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та
історія педагогіки» / Будз Ірина Федорівна ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т
ім. акад. Степана Дем’янчука. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.:
15 назв.
Висвітлено проблему виявлення та розкриття організаційно-педагогічних
засад розвитку освіти обдарованих школярів у Великій Британії та
можливість використання досвіду цієї країни у вітчизняній освітній практиці.
Проаналізовано стан розробленості наукової проблеми розвитку обдарованих
дітей у Великій Британії. Встановлено, що існує близько ста визначень
терміна «обдарованість», в яких обдарованість дитини ототожнюють з її
раннім розвитком і розумовою зрілістю, творчим і розумовим потенціалом.
Стверджується, що багатоступенева структура початкової та середньої
ланки британської школи спрямована на поступову ідентифікацію обдарованих
школярів та їх групування відповідно до Національної програми для освіти
обдарованих і талановитих Англії, розвиток здібностей обдарованих школярів
на кожному етапі, забезпечення рівних можливостей для всіх обдарованих

незалежно від їх соціального статусу, місця проживання, етнічної та
статевої ознак. Розкрито концепції обдарованості у світовій педагогічній
науці. Схарактеризовано систему освіти обдарованих школярів у Великій
Британії та висвітлено політику британського уряду щодо ідентифікації
обдарованих школярів, що реалізується через Департамент освіти та
професійної підготовки. З’ясовано вимоги Департаменту освіти та
професійної підготовки Великої Британії щодо ідентифікації обдарованих і
талановитих школярів. Виокремлено напрями модернізації освіти обдарованих
школярів у країні, зокрема, постійне вдосконалення навчально-методичного
забезпечення розвитку змісту освіти обдарованих школярів, розвиток освіти
для окремих категорій обдарованих школярів, реалізація навчальних проектів
як чинника удосконалення освіти для обдарованих учнів, діяльність асоціації,
організацій та державних і громадських товариств. Вивчено стан освіти
обдарованих школярів в Україні за такими основними складниками:
нормативний, організаційно-інституційний, комунікативний. Розроблено
практичні рекомендації щодо врахування досвіду Великої Британії в
вітчизняній освітній практиці.
Ключові слова: обдаровані, талановиті, освіта обдарованих, обдаровані
школярі, Велика Британія, освіта обдарованих школярів в Україні.
32. Особливості
ідентифікації
обдарованих
школярів
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах:
американський
досвід
/ М. Бойченко // Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка : зб. наук. пр.
Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / Дрогобиц. держ. пед. ун-т
ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. Вип. 2/34. – С. 14–19. – Бібліогр.: 6 назв.
Висвітлено проблему особливостей ідентифікації обдарованих школярів у
загальноосвітніх школах Сполучених Штатів Америки (США) у сучасних
умовах. З’ясовано сутність основоположного поняття дослідження –
обдаровані діти та молодь - в американських законодавчих документах із
відображенням штатової специфіки й визначено складові обдарованості.
Проранжовано й схарактеризовано низку методів ідентифікації обдарованих
школярів в американських загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ).
Зауважено, що процес ідентифікації обдарованих учнів у ЗНЗ США
відбувається поетапно: перший етап включає загальне обстеження або пошук
обдарованих учнів, другий етап – виявлення школярів, які мають право на
отримання спеціальних освітніх послуг як обдаровані, третій етап полягає в
узгодженні пропозиції спеціальних послуг із потребами обдарованих учнів.
Зазначено, що в американських штатах існують різні типи спеціалізованих
класів, найбільш поширеними з них є: pull-out, коли обдаровані учні з різних
класів об’єднуються в класи для вивчення певних предметів їхньої спеціалізації;
self-contained, що мають не більш як десять учнів, яким надається підвищена
увага.
Ключові слова: обдарованість, ідентифікація, обдаровані школярі,
американська школа, методи ідентифікації.
33. Роль мотивації досягнення у процесі соціалізації обдарованого
підлітка / Г. O. Гулько // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія: Психологія
/ Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2017. –
Вип. 23. – С. 58–65. – Бібліогр.: 24 назви. – Текст статті доступний в

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdups_2017_23_9 (дата
звернення:
20.06.2018).
Висвітлено проблему зв’язку соціалізації та мотиву досягнення
обдарованого підлітка. Визначено сучасні тенденції трактування мотивації
досягнення та соціалізації особистості з позиції вітчизняних та зарубіжних
учених. Розглянуто тенденції та форми мотивації досягнення, механізми її
функціонування. Досліджено зв’язок рівня мотивації досягнення та здібностей
особистості, її академічних успіхів і чинників, що можуть на них впливати.
Соціалізацію схарактеризовано з позиції засвоєння та відтворення суспільних
відносин. Порушено проблему причин та наслідків зв’язку структурних
компонентів процесу соціалізації особистості з провідними мотивами
навчання. Представлено результати емпіричного дослідження рівня
соціалізованості та структури навчальної мотивації підлітків. Зроблено
висновок про те, що високий рівень соціалізованості учнів тісно пов’язаний із
мотивом досягнення – мотивована на досягнення дитина успішніше
соціалізується в суспільстві, при цьому вона також є соціально активною і
соціально автономною. Вихованець, мотивований на досягнення успіху,
зазвичай ставить перед собою певну позитивну мету, активно включається в
її реалізацію, обирає засоби для досягнення цієї мети.
Ключові слова: мотивація досягнення, соціалізація, підлітковий вік,
освітній простір, структура навчальної мотивації, структура соціалізації,
обдарованість.
34. Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі : метод. посіб. / В. В. Камишин [та
ін.] ; Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН
України, 2017. – 108 с. – Бібліогр. у кінці розд.
Висвітлено основні підходи та методи використання Інтернету в
процесі
соціалізації
обдарованих
старшокласників.
Структуровано
методичний посібник вступом, трьома розділами, заключенням і додатками.
У розділі «Соціалізація обдарованих старшокласників як практична проблема
сучасної школи» представлено філософсько-освітній дискурс соціалізації учнів
у суспільстві інформаційних технологій, розглянуто основні підходи до
вивчення соціалізації особистості, акцентовано увагу на соціалізації
обдарованих старшокласників у навчальному закладі, окреслено його завдання
та функції. Предметом розділу «Складники соціалізації обдарованих
старшокласників в інформаційному просторі» стало обґрунтування умов,
створених Інтернет-середовищем в аспекті соціалізації обдарованих дітей,
визначено та схарактеризовано компоненти мережевої освітньої спільноти,
аргументовано важливість організаційної культури в навчальному закладі та
умови застосування Інтернет-середовища у соціалізації обдарованих
старшокласників. У розділі «Забезпечення психологічного і педагогічного
супроводу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі»
запропоновано комплекс діагностичного інструментарію для вивчення рівня
соціалізації старшокласників із застосуванням Інтернет-технологій,
розглянуто психологічні й педагогічні умови соціалізації обдарованих
старшокласників в інформаційних мережах і локальний Інтернет-простір як

інноваційну платформу соціалізації. Список використаних джерел подано в
кінці кожного розділу методичного посібника.
Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, соціалізація, Інтернетсоціалізація, Інтернет-простір, Інтернет-технології.
35. Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими
підлітками, що проживають у сільській місцевості / І. В. Сопівник,
О. С. Фещук // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування
України. Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія: зб. наук. пр. / Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. –
С. 240–246. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2017_259_41 (дата
звернення:
20.06.2018).
Висвітлено особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованою
молоддю в сільській місцевості. Здійснено теоретичний аналіз наукової
літератури з означеного питання. На підставі результатів емпіричного
дослідження питання виявлено, що домінантними видами обдарованості учнів
шостих класів є творчі здібності, мистецькі нахили, духовний потенціал,
спортивні задатки. Виокремлено та розкрито особливості соціальнопедагогічної роботи із обдарованою молоддю, яка проживає у сільській
місцевості, зокрема, діагностика обдарованості, робота з батьками,
створення бази даних обдарованих дітей із сільської місцевості, застосування
інформаційних технологій, методичне забезпечення та інформаційна
підтримка педагогічного колективу загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ), клубів за інтересами, які займаються з обдарованими дітьми,
вмотивовування дітей до саморозвитку, високих досягнень. Подано
результати діагностики видів обдарованості в учнів сільської школи.
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, молодь, сільська молодь,
діагностика обдарованості, види обдарованості.
36. Портфоліо інтелектуально обдарованого старшокласника,
схильного до дослідницької діяльності : метод. рек. / М. Ю. Мельник ;
НАПН України. Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН
України, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: с. 34–39.
Висвітлено проблему ідентифікації обдарованості учнів навчальних
закладів шляхом впровадження педагогічної технології портфоліо, що
спрямована на моніторинг здобутків, особитісного розвитку учнів з
урахуванням їх обдаровувань та схильностей. Методичні рекомендації
структуровано вступом, чотирма темами науково-методичного матеріалу:
«Технологія портфоліо в теорії та практиці роботи загальноосвітнього
навчального закладу», «Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації
обдарованості», «Особливості підготовки портфоліо інтелектуально
обдарованого старшокласника, схильного до дослідницької діяльності»,
«Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу щодо підготовки
портфоліо». Зокрема, здійснено аналіз наукових підходів до розуміння сутності
поняття «портфоліо», розкрито досвід європейської освіти щодо
впровадження педагогічної технології, окреслено можливості портфоліо для
ідентифікації обдарованості, описано особливості підготовки портфоліо
інтелектуально обдарованого учня, який має досвід у науково-дослідній

(науково-творчій) діяльності, запропоновано рекомендації учасникам
навчально-виховного процесу щодо підготовки портфоліо. Список
використаних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів подано в кінці
методичних рекомендацій.
Ключові слова: обдарований старшокласник, індивідуальний розвиток
учня, технологія портфоліо, метод портфоліо, портфоліо документів,
портфоліо процесу, демонстраційний портфоліо.
37. Особистісно зорієнтоване навчання як педагогічна умова
створення суб’єктивності академічно обдарованих учнів / І. В. Бургун
// Освіта та розвиток обдар. особистості. Київ, 2017. – № 4. – С. 5–9. –
Бібліогр.: 9 назв.
Розглянуто проблему розвитку академічної обдарованості школярів
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Здійснено аналіз психологопедагогічних та методичних джерел з досліджуваної проблеми. Зазначено, що
обдарованість розвивається в процесі засвоєння дитиною різних надбань у
процесі соціалізації. Розкрито поняття академічно обдарованої дитини як
суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності. Зауважено, що головним
компонентом навчально-пізнавальної діяльності є мета, яка віддзеркалює
уявлення про конкретний результат. Уточнено структуру академічної
обдарованості учня. Визначено сутність принципів організації особистісно
зорієнтованого навчання. Проранжовано способи організації педагогічної
діяльності. Обґрунтовано особистісно орієнтований підхід до навчання як
умову становлення суб’єктивності академічно обдарованого учня.
Ключові слова: обдарованість, академічна обдарованість, навчальнопізнавальна діяльність, суб’єктивність учня, особистісно орієнтований підхід
до навчання.
38. Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі : метод. посіб. / В. В. Камишин [та
ін.] ; Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН
України, 2017. – 108 с. – Бібліогр. у кінці розд.
Висвітлено особливості використання Інтернету в процесі соціалізації
обдарованих старшокласників. Структуровано методичний посібник вступом,
трьома розділами, заключенням та додатками. У розділі «Соціалізація
обдарованих старшокласників як практична проблема сучасної школи»
розглянуто філософсько-освітній дискурс соціалізації учнів у суспільстві,
проаналізовано наукові підходи до вивчення соціалізації особистості,
виокремлено завдання та функції соціалізації обдарованих старшокласників.
Предметом розділу «Складники соціалізації обдарованих старшокласників в
інформаційному просторі» стало визначення суті процесу соціалізації,
зосереджено увагу на значенні компетентнісної складової учасників процесу
соціалізації в Інтернет-мережі та організаційної культури як умови
застосування
Інтернет-середовища
у
соціалізації
обдарованих
старшокласників. У змісті розділу «Забезпечення психологічного і
педагогічного супроводу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернетсередовищі» схарактеризовано психологічні й педагогічні умови соціалізації
обдарованих старшокласників в інформаційних мережах і локальний Інтернетпростір як інноваційну платформу соціалізації, запропоновано комплекс

діагностичного інструментарію для вивчення рівня їх соціалізації із
застосуванням Інтернет-технологій. Список використаних джерел подано в
кінці кожного розділу методичного посібника.
Ключові слова: соціалізація обдарованих старшокласників, Інтернетсередовище, функції соціалізації, педагогічний супровід, психологічні умови,
науково-методичний інструментарій.
39. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціальнопедагогічного супроводу обдарованих школярів : автореф. дис. ... канд. пед.
наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
/ Карина Юріївна Бєляєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –
Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва.
Розглянуто технологію підготовки майбутніх соціальних педагогів до
соціально-педагогічного супроводу (СПС) обдарованих школярів та виявлення її
впливу на рівні сформованості відповідної професійної готовності студентів:
здійснено
сутнісно-феноменологічний
аналіз
поняття
«обдарована
особистість», розкрито суть і зміст СПС обдарованих школярів, з’ясовано
сенс феномену обдарованості. Визначено зміст структурних документів
готовності майбутніх соціальних педагогів до супроводу обдарованих школярів
як результат професійної підготовки. Обґрунтовано педагогічну технологію
підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, що
реалізується в процесі організаційно-підготовчого, мотиваційно-почуттєвого,
когнітивно-світоглядного,
процесуально-досвідного,
рефлексивнокорегувального етапів. Експериментально перевірено і доведено ефективність
запропонованої технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС
обдарованих школярів.
Ключові слова: соціальний педагог, обдарований школяр, соціальнопедагогічний супровід, підготовка, готовність, технологія.
40. Особливості реалізації механізмів психологічного захисту
інтелектуально обдарованими підлітками : автореф. дис. ... канд. психол.
наук : [спец.] 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Процик Любов
Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17–18.
Висвітлено теоретичні та методологічні засади вивчення проблеми
інтелектуальної обдарованості й творчості підлітків. Здійснено аналіз
досліджень механізмів психологічного захисту підлітків представниками
різних психологічних шкіл. Виокремлено прояви інтелектуальної обдарованості
та роль механізмів психологічного захисту в розвитку особистості старшого
підлітка. Встановлено рівні інтелектуальної обдарованості: виражена,
прихована, мало виражена. Доведено, що реалізація механізмів психологічного
захисту підлітками залежить від рівня їх інтелектуальної обдарованості,
вольових якостей, саморегуляції, самосприймання та впливає на вибір допінгстратегій. Теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано програму
оптимізації
конструктивних
механізмів
психологічного
захисту
інтелектуально обдарованих старших підлітків. Використання комплексу
вправ, спрямованих на розвиток творчої інтелектуальної обдарованості,
емоційно-вольової
сфери,
самооцінки,
мотивації,
рівня
досягнень

опосередковано
сприяло
оптимізації
конструктивних
механізмів
психологічного захисту.
Ключові слова: здібності, обдарованість, інтелект, підлітки, механізми
психологічного захисту, рівні інтелектуальної обдарованості – виражений,
прихований, мало виражений.
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