
    

  

 

   

“ОБДАРОВАНІ  ДІТИ- 

            МАЙБУТНЄ  НАЦІЇ” 
 

 

 

                              З  досвіду  роботи  з обдарованими 

учнями 

               Чорнянської  ЗОШ І-ІІІ ст. 



Учити  важко,  

                  а учить  ще  важче, 

Але  не  мусиш  зупинятись  ти, 

 Як  дітям  віддаси  

                                усе  найкраще, 

  Той  сам  сягнеш  нової  висоти. 

                              П.Сингаївський 



          Суспільству  потрібна  високоосвідчена  

особистість,  талановита,  обдарована. 

Людина,  яка 

• створює  нові  теорії  та нові  технології; 

•пропонує  нові  шляхи  розвитку; 

•Рятує  у  кризових  та  катастрофічних  

ситуаціях; 

•Знаходить  виходи,  коли  майже  всім  

здається,  що  виходу немає. 

Актуальність  досвіду 



 

Завдання  школи: 

   Виховання  морально  і  фізично  здорового  покоління; 

   Створення  умов  для  здобуття  учнями  освіти  понад       

дежавний  освітній  мінімум; 

   Надання  учням  можливостей  для  реалізації  

індивідуальних  творчих  потреб; 

    Пошук  і  відбір  для  навчання  талановитої  молоді; 

   Розвиток  природних  позитивних  нахилів,  здібностей  і  

обдарованості  учнів,   потреби  і  вміння  

самовдосконалюватися; 

   Формування  соціальної   та  громадської  позиції,  

самостійності,  відповідальності  за  свої  дії; 

    використання  у  навчально-виховному  процесі 

інноваційних  педагогічних  технологій,  методів  і  форм  

навчання. 

 

 



 

Риси творчо обдарованої особистості: 

 

•  готовність до ризику; 
•   імпульсивність, незалежність суджень; 
•   нерівномірність успіхів у навчальних      
предметах; 
•    почуття гумору та схильність до жарту; 
•    самобутність; 
•    небажання сприймати на віру; 
•    критичний погляд на такі речі, що 
немовби повинні стати «священними»; 
•   сміливість уяви та думки 



 



 

Учнівські  
олімпіади, 
конкурси 

урок 
Моніторингові  
дослідження 

Тестування, 
анкетувння 

Бібліотека 
 

Виховна робота 
 

Педагогічне 

спостереження 

Індивідуальна 

робота 

Відстеження  

досягнень  

дитини 



 Структура  психологічного супроводу 
обдарованої дитини 

Психодіагностична 
робота: 
-Тести Равена, 
Торренса, ШТУР, 
Кетелла, Амтхауера, 
-бесіди з учителями, 
батьками,  
що прагнуть розвивати 
 здібності дітей . 
 
 
 

     Корекційно – 
розвивальні заняття: 

-комунікативних 
навичок,  
-розвиток емоційної 
сфери дитини, 
-розвиток творчого та 
розумового 
потенціалу дитини, 
- Формування 
адекватної 
самооцінки 

 
 
 

Залучення 
обдарованих учнів 
до релаксаційних 
занять з метою 
зниження 
тривожності учнів в 
період предметних 
олімпіад, ДПА, 
іспитів та ЗНО 

Індивідуальні психологічні консультації вчителів, 

батьків, учнів з питань роботи з обдарованою дитиною 

та  сприяння розкриттю здібностей учнів(за запитом). 

 



 

З  педагогічної  скарбнички 

 

 

 

НездропаЛ.П.

- вчитель  

англ.мови: 

 

 

 

Мурза  Л.С.-

вчитель  

біології 

 

Снігур  А.О.-

вчитель  

укр.мови  та  

літератури 

Обдаровані  діти-  майбутній  

цвіт  нації.  Від  розуміння  суті  

обдарованості прямо  залежить, 

На  які  особливості  своїх  учнів  

я  звертатиму  увагу.  Моє  

завдання-підтримати  учня, 

розвинути  його  здібності,  

підготувати  грунт для  того. 

щоб ці  здібності  було  

реалізовано. 

Обдарованість- це не  просто  

дар  Божий. Це постійна  

напружена  співпраця  

вчителя  й  учня  в  урочний  

та  позаурочний  час,  

направлена  на  розвиток  

особистості. Це  велика  сила 

волі  дитини,  розуміння і  

бажання   вчитися  і  

вдосконалюватися. 

    Майстерність  вчителя  

полягає у  створенні ситуації  

успіху. 

     Успіх  допомагає  дитині  

відчувати  впевненість  у  

своїх  силах. А,  отже, і  

однією  з  рушійних  сил  у  

зростанні  досягнень  

обдарованої  дитини. 

   



 

Робота з обдарованими дітьми 
 
У школі розроблена та реалізується програма  «ОБДАРОВАНА ДИТИНА» , 

яка включає: 

1. Мету та основні завдання програми.  

 

2. Основні заходи програми : 

     - Систему пошуку обдарованих дітей. 

 - Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей.  

 - Організацію науково-методичного та кадрового забезпечення. 

4. Планування роботи з обдарованими дітьми. 

 

5. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми. 



 

 
- 
 

-творчі  майстерні; 

-групові  заняття з сильними  

учнями; 

-курси  за  вибором  та  

факультативи; 

-гуртки  за  інтересами; 

-конкурси; 

-інтелектуальні  марафони; 

-нестандартні  уроки ; 
- 

 
 

 
 

-олімпіади; 

-турніри; 

-предметні  тижні; 

-консультування; 

-рольові  та  ділові  ігри; 

-виставки  творчих  робіт; 
 

Форми  роботи з обдарваними  

учнями 

-учнівське 

      самоврядування 



0 1 2 3 4 5 6

Категория 1 

Категория 2 

Категория 3 

Категория 4 

Ряд 6 

Ряд 5 

Ряд 4 

Ряд 3 

Ряд 2 

Ряд 1 

Результати  участі  учнів  школи у  

Всеукраїнських олімпіадах з базових  

дисциплін 

Учні  школи  є  постійними  учасниками  та  призерами  І,  ІІ  та ІІІ  етапів  

Всеукраїнських  олімпіад   з  базових  дисциплін. 

 Рейтинг  школи  з  предметних  олімпіад 
 



 

Синько  

Валерія 

Кирильчук 

Ганна 

Рябогіна  Аліна 

Тарганська  

Ірина 
Пухлікова  

Тетяна 

Козинець  

Катерина 

 



 

Спортивні  досягнення: 

 

2011/2012  навчальний  рік 

командна  першість 

І місце-районна  спартакіада  серед  учнів  загальноосвітніхнавчальних  закладів; 

ІІмісце-районні  змагання  з  легкоатлетичного  кросу; 

    ІІ місце -районні  змагання   “Старти  надій”; 

    І  місце – районні  змагання  з легкої  атлетики; 

                                                        2010/2011навчальний  рік 

І     місце -   у районній спартакіаді “Допризивної молоді”; 

ІІ   місце -   у районній патріотичній грі “Нащадки козацької слави”; 

V  місце  -   у обласних змаганнях з плавання; 

І місце  –     у районній воєнно – спортивній грі “Джура- Сокіл”; 

І місце  - у районних змаганнях “ Старти надій ”,  серед  учнів 5 – 7 класів ; 

                                                             2012/2013  навчальний  рік 

   І місце-районні  змагання з  волейболу  на  приз  клубу  “Шкіряний  м „яч”; 

    Імісце-районні  змагання  з  волейболу(хлопці);  

   ІІІ місце – районні змагання з  волейболу(дівчатка)    

                                                                                                                                

 

 

 



 

Мініч Владислав 

“Надія  Каховщини” 

Призери  гри  “Сокіл”(Джура) Призери  в особистій  першості 



 
                       2009/2010 н.р.,       2010/2011н.р.,           2011/2012 н.р. 

-І-ІІІ місця -  районні та обласні  конкурси  з  декоративно- 

ужиткового  мистецтва   у  номінації  “Бісероплетіння”; 

 

-призери  районного  та  обласного  конкурсу  “Таврійський  

барвограй” у номінаціях    “хореографія”,  та “вокальне  мистецтво”; 

 

-І-ІІІ місця – призери районного  та  обласного  рівнів   конкурсу  

“Букет  замість  ялинки”; 

 

-І-ІІІ місця – призери  конкурсу  “Космічні  фантазії “ (районний  та  

обласний  рівні); 

 

-вихованці  гуртка  “Юні  майстрині” переможці  Всеукраїнського  

конкурсу “декоративно- ужиткового  мистецтва  “Знай  і  люби  свій  

край”  

 



 

“А  майстрині, юні  наші, 

         аж до  Києва  дійшли! 

               У  херсонських  галереях 

Кастинг  вже  давно  пройшли” 

переможці  

Всеукраїнського  

конкурсу 

“декоративно- 

ужиткового  мистецтва  

“Знай  і  люби  свій  

край”  



 

Нагородження 

Преміювання 

Віншування 

Оздоровлення 

Загальношкільне 

свято “Крок до  

зірок” 



 

Презентацію  підготувала:  

заступник  директора 

 з  навчальної  роботи   

Чорнянської  ЗОШ  І-ІІІ ступенів    

Панчук  Ірина  Миколаївна 



 


