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Анотація

Підготовка  майбутніх  викладачів  до  роботи  з  обдарованою  молоддю

засобами активних  методів  навчання.  На  підставі  аналізу  науковоїлітератури

розкрито  сутність  поняття  «обдарованість»,  ступінь  розробленості  проблеми

дослідження,  здійснено  термінологічний аналіз  ключових понять.  Розглянуто

досвід  вітчизняних  та  зарубіжних  вчених  у  питанні  підготовки  майбутніх

викладачів.  Визначено структуру, критерії  та показники готовності  майбутніх

викладачів до роботи з обдарованою молоддю.

Проаналізовано  основні  напрямки  підготовки  майбутніх  викладачів  до

роботи з обдарованою молоддю засобами активних методів навчання. Здійснено

експериментальну перевірку ефективності запропонованої методики підготовки

майбутніх викладачів.

Ключові  слова:  обдарованість,  навчання обдарованої  молоді,  підготовка

викладача, активні методи навчання.

Аnnotation

Preparing future teachers to work with gifted young people with active learning

methods. On the basis of the analysis of scientific literature the essence of the concept

of "giftedness" is revealed, the degree of elaboration of the research problem, the

terminological analysis of key concepts is  made.  The experience of domestic and

foreign scientists in the preparation of future teachers is considered. The structure,

criteria and indicators  of  future teachers'  readiness to  work with gifted youth are

determined.

The basic directions of preparation of future teachers to work with gifted youth

with the means of active teaching methods are analyzed. Experimental verification of

the effectiveness of the proposed methodology for the training of future teachers was

carried out.

Keywords:  giftedness,  teaching  of  gifted  youth,  teacher  training,  active

teaching methods.


