
Творча особистість не боїться конфліктів із 

собою та навколишньою дійсністю. 

Якісно  нові  матеріали, 
технології,  духовні  цінності.

Творча 
мотивація

Творчі 
вміння

Творча 
здібність



 готовність до ризику;

 імпульсивність, оригінальність та незалежність суджень;

 нерівномірність успіхів у навчальних предметах;

 почуття гумору та схильність до жарту;

 небажання сприймати щось на віру, критичний погляд 
на речі;

 сміливість уяви та думки.

Обдаровані люди характеризуються:

• наполегливістю;

• надзвичайно розвиненою працьовитістю;

• глибоким і стійким інтересом до певної діяльності.



 легкість навчання і засвоєння навчального матеріалу;

 тривала концентрація уваги, багатий словниковий запас, 

здатність до абстрактного мислення;

 схильність до дискусії з учнями і педагогами, 

неприйняття суворих вимог дисципліни;

 допитливість, винахідливість, наполегливість, цілісність, 

високі ідеали;

 підвищене почуття гумору, гостра реакція на 

несправедливість.



 комплексний характер оцінювання різних аспектів 

поведінки та діяльності;

 аналіз дій дитини у тих сферах діяльності, що 

максимально відповідають її нахилам і здібностям;

 використання тестів та тренінгових методик;



Діагностичний

• Виявлення дітей, які мають здібності до 
певних видів діяльності

Формуючий

• Створення умов для повноцінного 
інтелектуального, фізичного, духовного 
розвитку обдарованих дітей.

Мотиваційно-
стимулюючий

• Стимулювання учнів до саморозвитку та 
самовдосконалення



 дослідницький;

 частково-пошуковий;

 проблемний;

 проектний.



 класно-урочна (робота в парах, малих групах): 

різнорівневі завдання, творчі завдання;

 консультації за проблемою, що виникла, дискусії;

 наукові гуртки;

 предметні олімпіади, інтелектуальні марафони;

 конкурсі і вікторини;

 проекти з різної тематики, індивідуальні творчі завдання;

 ігри.



 Бути доброзичливим і чуйним.

 Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та 

інтереси.

 Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 Мати широке коло інтересів.

 Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням 

обдарованих дітей.

 Мати педагогічну і спеціальну освіту.

 Володіти почуттям гумору. 

 Мати живий та активний характер.

 Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного 

самовдосконалення.

 Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 Бути цілеспрямованим і наполегливим.

 Володіти емоційною стабільністю.

 Уміти переконувати.

 Мати схильність до самоаналізу.



 Складання індивідуального плану підготовки, враховуючи при 

цьому потреби та можливості кожного окремого учня.

 Використання завдань, пов'язаних із ситуативним 

моделюванням.

 Використання завдань у вигляді малюнків, схем, таблиць 

тощо.

 Систематична робота з різними джерелами інформації.

 Інтегрування змісту завдань.

 Диференційований підхід на уроках та під час подачі 

домашнього завдання.

 Використання сучасних інформаційних технологій.



 Класні батьківські збopи.

 Загальнoшкiльнi заходи, де oбoв’язкoвo

пpoвoдяться бесiди з духoвнo-мopальнoгo, 

пpавoвoгo, фiзичнoгo, сiмейнoгo вихoвання;

 Залучення батькiв, стаpших членiв сiм’ї до 

проектування вихoвнoї poбoти шкoли з 

урахуванням фактopів впливу сoцiальнoгo

сеpедoвища.



Всеукраїнський 

історичний  

конкурс «Лелека» 

4 дипломи «Золотий Лелека»

Бризицька Анастасія, Кондратенко Катерина, Молокова  

Анастасія, Чечельницька Тетяна гр №11

2 дипломи «Бронзовий Лелека»:

Теліженко Валентина (гр. №13) та Устій Максим (гр. 

№15)

5 дипломів «Срібний Лелека»

Данилович Іван (гр. №15), Дячок Олександр(гр. №13), 

Гончаренко Крістіна (гр. №13), Нога Олексій (гр. №15) 

та Смикова Марина (гр. №13)

Обласний 

конкурс: 

«Юні історики 

Черкащини», 

Друге місце - Бризицька Анастасія (гр. №11)

Третє місце - Кондратенко Катерина (гр. №11)



Конкурс «Стежками 

історичної та 

культурної спадщини 

регіону» 

Обласний військово-

патріотичний конкурс 

“ герої не вмирають ” 

Перше місце

Третє місце


