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Поняття обдарованості 

• обдарованість – комплекс задатків і 
здібностей, які за сприятливих умов 
дозволяють потенційно досягти значних 
успіхів у певному виді діяльності (чи 
діяльностей) порівняно з іншими людьми.  



Здібності 

• Здібності (за психологічним словником) – це такі 
індивідуально-психологічні особливості людини, 
які сприяють успішному виконанню нею тієї чи 
іншої діяльності й не зводяться тільки до знань, 
умінь та навичок, які вона має. Від народження 
людини має лише задатки здібностей, з яких під 
впливом зовнішнього середовища, навчання й 
виховання розвиваються загальні, розумові, 
інтелектуальні, спеціальні (до окремих видів 
діяльності) здібності. 
 



У педагогічній психології виділяють 
наступні категорії обдарованих дітей:  
 

• діти з високими загальними розумовими 
здібностями, або інтеллектуально обдаровані 
(мають високі показники за результатами тестів 
на інтелект); 

• діти з яскравим проявом спеціальних здібностей 
(досягли  великих успіхів у будь-яких сферах 
деяльності); 

• діти, академічно обдаровані (відмінно 
навчаються у школі); 

• діти з високою креативністю (потенційно 
обдаровані). 
 



Робота  психолога  
з обдарованими дітьми передбачає: 

• Виявлення, розвиток, супровід обдарованих дітей; 

• психолого-педагогічний супровід і підтримка авторських й інноваційних 
навчальних програм, освітніх технологій, що застосовуються в роботі з 
обдарованими дітьми; 

• участь у проектуванні й реалізації освітнього середовища, яке сприяє 
розкриттю творчих здібностей учнів; 

• вивчення вікових та індивідуальних особливостей обдарованої дитини; 

• робота з сім’єю, проблеми навчання й розвитку обдарованої дитини; 

• проведення діагностики (розкриття причин появи тих або інших соціальних 
або психологічних „перепон” розвитку обдарованої особистості); 

• прогнозування (передбачення можливих наслідків розвитку); 

• розробка психолого-педагогічних рекомендацій, які сприяють 
оптимальному навчанню й розвитку обдарованої дитини. 



Мета:  створити оптимальні умови для гармонійного розвитку 

особистості обдарованих учнів та збереження їх фізичного і 

психічного здоров’я. 

        Завдання: 

•Виявити дітей, що мають високий рівень здібностей і креативності, 

створити банк даних. 

•Визначити особливості психологічного розвитку кожної обдарованої 

дитини, пріоритетні напрямки її інтересів і здібностей. 

•Вдосконалити навички конструктивного спілкування та взаємодії з 

оточуючими. 

•Розвинути почуття самосвідомості та сформувати адекватну 

самооцінку. 

•Тримати на контролі емоційну сферу дітей. 

•Взаємодіяти з педагогами і батьками стосовно можливих труднощів 

або виникаючих питань у розвитку і поведінці учнів. 



№ Блоки Зміст роботи Термін 

1. Психодіагности

чний 

І етап. Пошук учнів із високим 

рівнем здібностей і креативності; 

створення банку даних 

Вересень-

жовтень 

ІІ етап. Психодіагностика 

індивідуальних особистісних 

характеристик 

Листопад-

грудень 

2. Консультуванн

я і підтримка 

Консультування учнів, батьків, 

педагогів стосовно результатів 

психодіагностики і виникаючих 

питань. 

Протягом 

навчального 

року 

3. Корекційно-

розвивальний  

І етап. Заняття для зниження рівня 

тривожності (6 занять, 2-3 групи) 

Грудень-лютий 

ІІ етап. Вдосконалення навичок 

конструктивної взаємодії (7 

занять, 2-3  групи) 

Березень-

квітень 

4. Прогностично-

контролюючий 

Подальша робота з дитиною: 

контроль емоційного стану, 

профорієнтаційна робота, 

консультування тощо. 

Протягом 

подальшого 

навчання учня в 

навчальному 

закладі. 



1. Обдаровані учні успішно соціалізуються, 

сформувавши соціально значимі компетентності; їх 

емоційний фон позитивний,  самооцінка адекватна. 

2. Готовий до роботи з обдарованими дітьми 

педагогічний колектив, що використовує в своїй роботі 

інноваційні та інтерактивні технології; 

3. Злагоджений механізм взаємодії суб’єктів психолого-

педагогічного супроводу. 
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Види обдарованості 

Вивчення творчих здібностей учнів 
 

• Проаналізувавши дані за  методикою «Карта 
обдарованості», приходимо до висновку, що 
у навчальному закладі  найбільший відсоток 
учнів із художньою обдарованістю (21%), 
лідерською (14%), творчою (14%), музичною 
(10%), артистичною (10%) . 

• Багато учнів, що  розвивають декілька 
талантів, що говорить про високий рівень 
естетичної чутливості  і  сформовані цінності 
до мистецтва. 

 



Актуальні підходи  
до розвитку обдарованих дітей:  
 

• Індивідуалізація навчання 

• Навчання  критичному і креативному 
мисленню 

• Дослідницьке навчання 

• Проблематизація (проблемне навчання) 

• Формування соціальної компетенції 

• Оптимізація емоційної сфери та 
самооцінки учня 
 



Рекомендації педагогам 
 

        Педагогові, який працює з обдарованими дітьми, 
знадобляться специфічні знання і уміння : 

• знання психологічних закономірностей і особливостей 
вікового і особистісного розвитку дітей в різних ситуаціях 
навчально-виховного процесу; 

• знання рівнів становлення особистісної соціалізації і 
створення педагогом необхідних умов для успішної 
самореалізації учня; 

• розуміння того, що по суті є розвиваючою освітою, його 
основними відмінностями від традиційних форм навчання і 
виховання; 

• знання методів психологічного і дидактичного проектування 
навчального процесу;  уміння вибрати адекватну дидактичну 
форму навчального матеріалу, беручи до уваги психологічні 
особливості обдарованої дитини;  

• уміння встати в діалогічну для рефлексії позицію по 
відношенню до того, чому учити, як учити і навіщо учити. 
 



Поради батькам обдарованої дитини 
 

• Спілкуйтеся зі своєю дитиною так, щоб вона постійно 
відчувала в сім'ї психологічний захист. 

• Підтримуйте здібності дитини до творчості і проявляйте 
співчуття до невдач.  

• Будьте терпимі до дивних ідей, шануйте цікавість і питання 
дитини.  

• Дозволяйте дитині займатися своїми справами.  

• Допомагайте дитині будувати її систему цінностей. 

• Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб. 

• Допомагайте дитині справлятися з розчаруваннями і 
сумнівами. 

• Дитина повинна цінувати себе. 

• Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу. 


